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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaitkan dan analisa dalam 

pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai 

berikut untuk menjawab rumusan masalah yang penulis susun dalam penelitian 

ini; 

1. Kondisi terkini terkait potensi kedatangan wisatawan disabilitas secara 

khusus tidak dapat diukur sebab tidak adanya pendataan yang valid. 

Namun secara keseluruhan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

bersama jajaran dinas dan pemerintahan Kota Batam tengah berupaya 

mengembangkan potensi kedatangan wisatawan secara keseluruhan 

melalui program-program yang dirancangkan, dan berdasarkan hasil 

pengembangan destinasi pariwisata, kedatangan wisatawan 

keseluruhan terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun ini. 

Pengembangan destinasi pariwisata ini berkaitan dengan fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas. Untuk menjamin 

tercapainya hak penyandang disabilitas sebagai wisatawan dalam 

memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata, maka dalam pembangunan 

aksesibiltas dan fasilitas lainnya harus sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik 

Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan 

Bangunan, agar asas-asas aksesibiltas dapat tercapai. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan para narasumber, kurangnya fasilitas dan 
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aksesbilitas memang mengganggu. Terlebih berdasarkan studi 

Economic And Social Commission For Asia And The Pacific (ESCAP) 

dala, studi mengenai “Barrier-Free Tourism For People With 

Disabilities In The Asian And Pacific Region” (Pariwisata Bebas 

Hambatan untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Asia dan 

Pasifik), kurangnya fasilitas dan aksesbilitas dapat menyebabkan 

urungnya niatan wisatawan dengan disabilitas untuk berkunjung ke 

suatu negara. Namun mereka berharap agar kedepannya pemerintah 

terus memperbaiki fasilitas aksesbilitas tersebut sebab Batam memiliki 

banyak potensi dalam kepariwisataan yang akan terus menarik minat 

para wisatawan untuk terus berkunjung ke Batam. 

2. Kendala dalam upaya pemenuhan hak kepariwisataan wisatawan 

dengan disabilitas fisik dalam memperoleh kesamaan dan kesetaraan 

serta kemudahan akses terhadap kepariwisataan di Kota Batam ialah 

belum terpenuhinya sebagian kewajiban yang harus dilakukan 

pemerintah daerah tingkat provinsi dalam membantu dan memfasilitasi 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan 

terkait penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, 

serta belum dilaksanakannya kewajiban pemerintah dalam membina 

dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. 

Kendala yang timbul akibat tidak dijalankannya kewajiban tersebut 

ialah ketiadaan data mengenai kunjungan wisatawan disabiilitas yang 

menyebabkan tidak terdengarnya masalah-masalah yang ada pada 

lapangan. Sehingga kemudian tidak ada perancangan implementasi 
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yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan terkait minimnya 

fasilitas aksesbilitas serta fasilitas aksesbilitas yang sudah ada belum 

memadai untuk wisatawan disabilitas. Dengan tidak adanya solusi 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pengembangan 

fasilitas aksesbilitas pada destinasi pariwisata akan melambat, yang 

akan menimbulkan menurunnya minat wisatawan penyandang 

disabilitas untuk berwisata ke Batam, bahkan dapat membahayakan 

wisatawan dengan disabilitas fisik yang berkunjung. 

3. Upaya lanjutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah bersama 

dengan pengelola tempat-tempat wisata dalam memberikan fasilitas 

aksesibilitas yang lebih mumpuni yakni melaksanakan sanksi-sanksi 

yang terdapat pada Undang-Undang Disabilitas, khususnya pada pasal 

98 agar pembangunan fasilitas aksesbilitas dapat terus dilakukan dan 

dikembangan demi menuju pariwisata bebas hambatan. Sanksi ini 

harus dijalankan dengan tegas, telebih terkait izin pendirian bangunan 

serta sertifikat laik fungsi. Upaya lainnya yakni penyediaan akses 

untuk penyandang disabilitas terhadap komunikasi dan informasi. 

Sebab pembangunan fasilitas dan aksesbilitas perlu didukung dengan 

adanya komunikasi dan penyediaan informasi menggunakan melalui 

bentuk yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. 

Dan yang terakhir ialah pendataan, sebab pendataan akan menjadi 

pintu dari perumusan penyelesaian masalah yang dihadapi terkait 

pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata penyandang disabilitas 

fisik di Kota Batam. 
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B. Keterbatasan 

Pada penyusunan penelitian ini, penulis menjumpai keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut; 

1. Lama nya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dari 

badan pemerintahan tertentu untuk memberikan data baik dalam 

bentuk tertulis maupun lisan. 

2. Sulitnya mendapatkan badan usaha dan usaha terkait pariwisata 

lainnya yang bersedia untuk memberikan data yang dibutuhkan baik 

lisan maupun tulisan. 

3. Tidak tersedianya data yang dibutuhkan terkait kunjungan wisatawan 

dengan disabilitas ke Batam, sehingga penulis menggunakan data 

kunjungan wisatawan secara keseluruhan untuk dianalisa. 

4. Penulis tidak dapat mengobservasi titik tertentu yang terbatas untuk 

pengunjung dikarenakan posisi penulis sebagai pengunjung lokal, 

khususnya pada bagian ketibaan atau kedatangan di pelabuhan ferry 

dan bandara. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisa yang penulis tuangkan dalam pembahasan, 

penulis merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-

pihak terkait sebagai berikut; 

1. Rekomendasi untuk Pemerintah 

Untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota, 

diharapkan agar dapat menjalankan kewajibannya demi menjunjung 
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tinggi kesetaraan atas hak asasi manusia, salah satu nya yakni dengan 

mengawasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata dengan 

membenahi fasilitas aksesbilitas yang ada didalamnya dengan 

menerapkan peraturan pendukung lainnya. Kemudian alangkah 

baiknya apabila pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk program pembenahan fasilitas aksesbilitas pada 

destinasi-destinasi pariwisata di beberapa titik, dibarengi dengan 

mobilisasi terhadap para pengusaha pariwisata agar semua pihak dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata untuk menuju pariwisata 

bebas hambatan. 

2. Rekomendasi untuk Pengusaha Pariwisata 

Untuk pengusaha pariwisata, yakni alangkah baiknya jika 

mempertimbangkan penyediaan fasilitas aksesbilitas untuk menyokong 

pariwisata bebas hambatan, sebagai bentuk partisipasi dalam 

mewujudkan hak penyandang disabilitas sebagai wisatawan dalam 

memperoleh hak kebudayaan dan kepariwisataan. Penyediaan fasilitas 

dan aksesibilitas ini sebaiknya dilakukan bertahap namun sesuai 

dengan peraturan yang ada, agar dapat berfungsi secara maksimal dan 

memenuhi asas aksesibilitas. 

3. Rekomendasi untuk pembaca dan masyarakat luas 

Untuk para pembaca dan masyarakat luas, penulis berharap 

agar kesadaran mengenai kesetaraan hak asasi sesama dibangun sejak 

dini. Sebab siapapun berpotensi untuk menjadi disabilitas. Oleh karena 

itu, partisipasi seluruh masyarakat dibutuhkan untuk membantu (jika 
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dibutuhkan) selama fasilitas aksesibilitas belum dapat diakses 

penyandang disabilitas secara mandiri. Hal yang tak kalah penting 

yakni membangun presepsi bahwa penyandang disabilitas bukanlah 

beban dan perwujudan hak-haknya tidak semata-mata untuk belas 

kasihan. 
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