
 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Impian Pemerintah Kota dan masyarakat Solo untuk memiliki sebuah 

kereta wisata yang melintas di tengah kota akhirnya akan segera terwujud. 

Pemerintah Kota Solo mendatangkan kereta uap buatan Jerman tahun 1896 dari 

museum Ambarawa. Kereta ini diharapkan untuk mendukung dan semakin 

memantapkan branding Kota Solo sebagai Kota Budaya dan Kota Pariwisata. 

Kereta Api Wisata Sepur Kluthuk Jaladara ini adalah objek wisata baru 

yang terdapat di Solo. Objek wisata ini mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan dan dikelola secara tertata. Kereta Api Wisata Sepur 

Kluthuk Jaladara ini diharapkan dapat memberi daya tarik dan minat para 

wisatawan untuk datang berkunjung ke Solo. Dalam perkembangannnya saat ini 

kereta api wisata Sepur Kluthuk Jaladara selain menawarkan wisata budaya Solo, 

juga memberikan hiburan yang dapat menjadi daya tarik dan ciri khas tersendiri.  

Kereta wisata sepur kluthuk ini mempunyai potensi yang dapat 

membawa dampak positif bagi perkembangan pariwisata di Kota Solo. Dengan 

adanya kereta wisata Sepur Kluthuk Jaladara ini dapat memberi pengaruh 

terhadap lingkungan sekitar. Karena kereta wisata Sepur Kluthuk Jaladara ini 

mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah wisata lainnya. 

Fasilitas yang disediakan didalam kereta wisata ini antara lain adanya welcome 

34 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

drink yaitu minuman untuk menyambut wisatawan yang berada di dalam kereta 

wisata sepur kluthuk Jaladara yang berupa jamu gendong tradisional khas Solo 

dan diberikan didalam kereta. Atraksi yang suguhkan di kereta wisata Sepur 

Kluthuk Jaladara ini adalah seni karawitan Suara Deling dari daerah Mojosongo 

yang terdapat di dalam kereta. Alunan gending Jawa yang dimainkan lengkap 

dengan sinden yang mempunyai suara khas Solo, kemudian atraksi barongsai 

dari Pasar Gede dan alunan alat musik kulintang dari daerah Margoyudan.  

Pemerintah kota Solo saat ini sedang giat dalam mempromosikan kereta 

wisata Sepur Kluthuk Jaladara ini. Usaha pemerintah kota dalam 

mempromosikan objek wisata kereta wisata Sepur Kluthuk Jaladara melalui 

media cetak, media elektronik dan melalui website Pemerintah Kota Solo agar 

wisata Sepur Kluthuk Jaladara dikenal oleh masyarakat luas.  

 

A. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran bagi pihak terkait agar objek 

wisata maupun daya tarik wisata yang ada di Kota Solo, khususnya kereta wisata 

Sepur kluthuk Jaladara dapat berkembang dan terjaga kelestariannya serta 

menjadi produk unggulan pariwisata yaitu : 

1. Lebih memperlengkap fasilitas yang tersedia agar wisatawan merasa betah 

saat berwisata naik kereta wisata sepur kluthuk Jaladara misalnya dengan 

menambah toilet dan tempat sampah. 
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2. Perlunya lebih memperkenalkan sepur kluthuk Jaladara ini kepada masyarakat 

luas, agar lebih banyak wisatawan yang datang berkunjung dengan 

memperbanyak promosi lewat even-even yang diselenggarakan dikota solo. 
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