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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang penulis tuliskan terhadap strategi meningkatkan minat 

wisatawan di tempat wisata Museum Indonesia, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai 

berikut : 

 Kekuatan dan kelemahan Museum Indonesia 

Kekuatan yang dimiliki Museum Indonesia adalah bangunan Museum Indonesia 

yang masih asli terawat dengan baik dan belum pernah direnovasi hanya perbaikan 

pada kerusakan kecil. Koleksi yang ada di museum juga tetap terjaga terdapat di 3 

lantai mempunyai tema yang berbeda disetiap lantai nya. Harga masuk untuk ke 

museum Indonesia Rp 15000 per orang yang memiliki koleksi-koleksi sangat terawat 

dan tempat edukasi juga didalam nya karena ada macam-macam seni dan budaya di 

museum Indonesia. Adanya fasilitas seperti toilet, tempat parkir yang luas, kolam, 

balai panjang, balai bundar dan soko tujuh yang biasanya dijadakan untuk kegiatan 

umum. Di Museum Indonesia sudah ada peraturan protokol kesehatan juga seperti 

menyediakan pencuci tangan, pengecekan suhu, pembatasan jarak dan sudah area 

wajib masker selama pandemi virus korona di masa new normal. 

 

Kelemahan yang dimiliki Museum Indonesia jumlah petugas dibagian loket di 

museum ada 1 petugas yang menjaganya seharusnya ditambahkan petugas nya. Dan 

jumlah tempat sampah juga kurang di museum Indonesia karena untuk menjaga 

kebersihan agar pengunjung tetap nyaman untuk berwisata. Jumlah tempat duduk 

yang kurang pengunjung akan kurang puas saatberkunjung karena ketika pengunjung 

duduk ditempat lain akan menganggu pengujung lainnya.  
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 Peluang dan ancaman Museum Indonesia  

Peluang yang dimiliki Museum Indonesia adanya fasilitas bis keliling di area Taman 

Mini Indonesia. Fasilitas ini sangat membantu untuk mengunjungi tempat wisata lain 

ataupun ke tempat Museum Indonesia pengunjung yang tidak membawa kendaraan ke 

tempat wisata dapat menggunakan dan di bis tersebut sudah diterapkan juga peraturan 

protokol selama pandemi jadi pengujung merasa nyaman dan tidak khawatir.  Masih 

adanya kegiatan untuk umum yang ingin menggunakan fasilitas di museum untuk 

latihan. 

 

Ancaman yang dimiliki Museum Indonesia yaitu dengan adanya tempat wisata lain 

yang lebih terjaga wisatawan akan mengunjungi tempat yang lebih bagus dan menarik. 

Jika tempat wisata tidak dirawat dengan baik wisatawan akan melirik ke tempat 

wisata yang lain. Oleh karena itu tempat wisata yang aman, bersih dan memiliki spot 

yang bagus untuk berfoto maka akan menjadi daya tarik wisatawan. Kecemasan 

wisatawan saat berwisata di kondisi pandemi virus korona yang masyarakat masih 

khawatir untuk keluar rumah. Pemerintah juga sudah membuat peraturan seperti 

mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak yang ditetapkan. Apabila dengan 

mengikuti adanya peraturan yang sudah ditetapkan, bisa untuk berwisata dan selalu 

membawa handsanitizer saat berwisata. Penurunan pengunjung museum Indonesia 

selama pandemi korona mengalami penurunan, karena wisatawan masih khawatir atau 

parno. Di museum ini juga sudah dilengkapi peraturan nya jadi wisatawan aman dan 

tidak merasa khawatir saat berwisata. 
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Berdasarkan hasil penelitian, Museum Indonesia tempat wisata yang memperlihatkan 

segi bangunan yang berbentuk arsitektur bali. Di Museum Indonesia terdapat macam-macam 

seni dan budaya yang ada di Indonesia. Tempat wisata Museum Indonesia untuk semua 

kalangan terutama anak-anak karena pentingnya memperkenalkan seni dan budaya yang ada 

ada di Indonesia sejak dini. Adanya muncul virus corona semua tempat wisata menjadi 

dibatasi karena untuk mencegahnya penularan. Oleh karena itu, tempat wisata Museum 

Indonesia menerapkan peraturan pemerintah yaitu 3M, supaya wisatawan dapat berkunjung 

ke Museum Indonesia dengan tidak rasa kekhawatiran.  

 

5.2 Saran  

Berikut adalah saran penulis dari hasil analisis ini, yaitu:  

1. Menjaga bangunan Museum Indonesia yang masih asli serta merawat koleksi-koleksi 

yang ada di museum agar tidak rusak. 

2. Memberikan program promosi yang lebih inovatif seperti menyelengarakan suatu 

paket wisata khusus di Museum Indonesia.  

3. Menyediakan tempat duduk dan tempat sampah yang memadai agar wisatawan lebih 

nyaman saat berwisata dan bisa menjaga kebersihan selama di area museum. 

4. Walaupun di masa pandemi saat ini petugas harus memperhatikan pengunjung saat 

berwisata untuk selalu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. 

 

 

  


