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Perancangan Kawasan Wisata Pantai di Kabupaten Gresik 

BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu daerah dan 

berpotensi positif terhadap daerah sekitarnya, baik dalam bidang sosial maupun 

budaya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki obyek pariwisata masing-masing 

dan memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya adalah Kabupaten Gresik yang 

terletak di provinsi Jawa Timur. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 

Pariwisata (RTRWP) Jawa Timur tahun 2005, Kabupaten Gresik termasuk dalam 

jalur wisata nasional yang dilewati oleh Jalur Pantura di Propinsi Jawa Timur 

sehingga memiliki potensi obyek wisata yang cukup besar, salah satunya adalah 

wisata Pantai Dalegan. 

Wisata pantai merupakan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan 

tujuan utamanya adalah pantai dengan segala fasilitas yang telah disediakan, dan 

dengan mengoptimalkan potensi alam pantai yang ada. Wisata Pantai Dalegan ini 

memberikan fasilitas dan suasana wisata pantai yang sesuai dengan kriteria dan 

prinsip bangunan yang terbangun di kawasan pantai, seperti  pencapaian pada 

kawasan, bangunan yang terbangun, dan sirkulasi. 

Rancangan kawasan Wisata Pantai Dalegan ini mengoptimalkan potensi 

alam yang ada di sekitar kawasan. Selain itu, merancang wisata Pantai Dalegan ini 

juga merupakan salah satu kewajiban manusia untuk bertanggung jawab menjaga 

dan melestarikan alam semesta dan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya (QS. 
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Al Baqarah:30). Dan hal tersebut juga dapat diwujudkan sebagai salah satu bentuk 

rasa syukur manusia terhadap semua yang telah di berikan Allah SWT di bumi ini 

(QS. Ibrahim:34). 

Rancangan Wisata Pantai Dalegan ini menggunakan konsep stabilitas, 

dimana diambil dari karakter gelombang yang bergerak dinamis. Dari karakter 

gelombang tersebut, rancangan Wisata Pantai Dalegan ini membentuk karakter 

tersebut baik dari sirkulasi, bentuk bangunan maupun penataan massa 

bangunannya. 

 

B. Saran 

Dengan adanya Rancangan Wisata Pantai Dalegan ini diharapkan: 

1. Manusia selalu menjaga dan melestarikan alam semesta dan selalu bersyukur 

atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya  

2. Dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi bagi penduduk yang 

tinggal di sekitar kawasan Pantai Dalegan 

3. Dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Gresik dalam sektor 

pariwisata 

4. Dapat menjadikan wisata pantai yang bermanfaat bagi pengunjung dan 

penduduk sekitar  

5. Dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung 

 


