
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Wisata Delleng Simpon merupakan wisata alam yang ada di Kabupaten 

Pakpak Bharat. Wisata ini berbentuk pegunungan dengan penuh tantangan karena 

jalan menuju puncak sangat rawan. Walaupun Delleng Simpon dikatakan sebagai 

wisata alam, namun bila melihat perekembangannya ada cerita sejarah yang dapat 

diketahui bila melakukan wisata. Delleng Simpon juga sangat berpotensi sebagai 

wisata sejarah karena terdapatnya Pilar Beton yang dibangun oleh zaman Belanda, 

mitos dan sejarah mata air “Eluh Br Tinambunen”, Mejan yang ada didesa ulumerah, 

serta masih utuhnya keberadaan Rumah Raja marga Berutu didesa Ulumerah. 

 Bila dibandingkan dengan wisata- wisata lain yang ada di Kabupaten Pakpak 

Bharat dan luar Pakpak Bharat, memang kondisi secara fisik maupun nonfisik 

Delleng Simpon masih kurang dalam hal pengembangannya, karena alasan dari 

pemerintah sendiri mengatakan bahwa hak tanah dari hutan tersebut masih 

kepemilikan pemerintah Pusat, jadi proses pengembangannya masih bisa dilakukan 

penuh jika surat hak penuh atas tanah dan hutan tersebut sudah resmi menjadi milik 

pemerintah Pakpak Bharat. potensinya sebagai wisata sejarah dan wisata alam akan 

sangat perlu dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah guna menambah devisa 

daerah dan promosi keindahan kabupaten Pakpak Bharat melalui budaya, kesenian, 

peninggalan sejarah, dan agrowisata.  

 Keberadaan Delleng Simpon akan didukung oleh sarana dan prasarana yang 

baik akan membantu pendapatan masyarakat dalam mengembangkan pendapatan 



ekonomi masyarakat. Dari hasil pertanian seperti kemenyan yang ada disekitar 

Delleng Simpon, produksi dan promosi tanaman gambir di Desa Ulumerah, tanaman 

kopi, jeruk, dan hasil pertanian yang lainnya. 

 Banyak wisatawan yang sudah melakukan kunjungan wisata dengan 

melakukan camp di atas Delleng tersebut bersama kelompok-kelompok atau 

komunitas-komunitas wisatawan lokal maupun nasional. Sebut saja seperti MTMA 

(My Trip My Adventure Sumatera Utara) Sumut, Pra Adventure Pakpak Bharat, 

Pemuda Pakpak Bharat dan juga wisatawan lainnya. Banyak harapan dari wisatawan 

sendiri dengan keadaan sarana dan prasarana yang ada Delleng Simpon agar lebih 

memaksimalakan kualitasnya sebagai wisata di Kabupaten Pakpak Bharat. Memiliki 

potensi sebagai destinasi wisata yang paling diunggulkan akan menjadi sebuah 

pertimbangan bagi semua masyarakat dan pemerintah dalam membangun 

perekonomian dengan memanfaatkan potensi wisata Delleng Simpon.  

5.2    Saran 

Kepada para pembaca dapat mengetahui bahwa di Kabupaten Pakpak Bharat 

ada wisata yang berpotensi sebagai wisata sejarah dan wisata alam, dapat 

dikunjungi. Selain menikmati indahnya pemandangan dari puncak Delleng Simpon, 

kita bisa menambah ilmu pengetahuan tentang Kubudayaan masyarakat Kabupaten 

Pakpak Bharat. ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari Delleng Simpon 

sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, salah satunya 

adalah menambah pendapatan masyarakat bila potensi Delleng Simpon dengan baik. 

Untuk para peneliti dan akademik, dapat mengajarkan disekolah atau 

dimuatkan dimata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) tentang wisata-wisata di 

Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian perjuangan Raja-Raja Marga Berutu dalam 



melawan penjajah Belanda pada saat itu mempunyai nilai juang terhadap 

perkembangan masyarakat Pakpak Bharat. kerajinan tangan seperti membuat mejan 

bisa diulangi atau dikaji ulang dalam pembuatan untuk menunjukkan mejan merupak 

salah satu kerajinan tangan masyarakat Pakpak Pada zaman dulu. 

Kepada pemerintah kabupaten Pakpak Bharat khususnya Dinas Pariwisata, 

agar lebih memperhatikan dalam pengembangan Potensi Delleng Simpon sebagai 

destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dan lebih memaksimalkan 

kualitasnya sebagai wisata yang dapat menambah dan memperbaiki perekonomian 

masyarakat, pemerintah, kabupaten, melalui wisata. Apalagi sekarang Kabupaten 

Pakpak Bharat sebagai salah satu kabupaten yang mendukung dan melakukan kerja 

sama dengan Program-program pengembangan Danau Toba kiranya dapat 

mempermudah promosi wisata yang ada diKabupaten Pakpak Bharat khususnya 

Delleng Simpon. 

 

 


