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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten terbesar di Jawa Barat. Letaknya 

sangat strategis dan berbatasan dengan kota dan kabupaten yang terkenal di Jawa 

Barat seperti Tasikmalaya, Bandung, dan Cianjur. Selain letaknya yang strategis, 

Kabupaten Garut memiliki alam yang indah dan objek wisata yang kaya, terutama 

objek wisata budayanya. Namun sayang Kabupaten Garut belum menjadi tujuan 

wisata populer di Jawa Barat. 

Hal ini dikarenakan belum banyak orang yang mengetahui budaya dan alam Garut 

secara menyeluruh. Kebanyakan wisatawan hanya mengetahui tempat - tempat yang 

sudah populer saja. Solusinya adalah diperlukan  promosi yang baik dan efektif bagi 

Kabupaten Garut. Promosi bagi Kabupaten Garut tak hanya dari sisi alam saja, tapi 

juga dari unsur budaya yang dimilikinya sehingga masyarakat luas bisa lebih 

mengenal Garut secara keseluruhan dan menjadi tertarik, selain itu pengenalan akan 

budaya juga bisa membuat seseorang lebih mencintai suatu daerah ketimbang dari 

sisi keindahan alamnya saja. Sehingga orang tak akan sungkan untuk datang kedua 

kalinya ke tempat tersebut. Maka dari itu diperlukanlah sebuah brosur dan website 

yang memuat semua informasi tersebut. Mulai dari wisata alam hingga budaya yang 

ada di Kabupaten Garut dicantumkan di dalamnya. 

Selain itu promosi yang dilakukan haruslah sesuai perkembangan zaman sekarang, di 

mana media sosial adalah alat yang ampuh. Promosi – promosi yang melibatkan 

sponsor tempat wisata, seperti pemberian voucher juga cukup efektif mengingat 

sekarang orang hidup dalam ekonomi yang semakin sulit dan tuntutan hidup yang 

semakin tinggi namun tetap ingin berwisata, maka pemberian voucher – voucher 

tersebut mampu menarik minat wisatawan.  
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5.2 Saran 

Saran kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah untuk lebih 

melihat potensi yang ada dalam Kabupaten Garut dan dengan gencar 

mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang ada serta membuat suatu identitas 

yang khas bagi Kabupaten Garut sendiri agar ke depannya Kabupaten Garut bisa 

lebih maju lagi terutama dalam hal pariwisatanya. 

Saran bagi masyarakat Indonesia agar lebih mencintai budaya dan produk dalam 

negeri sendiri. Diharapkan juga bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memilih 

berwisata di dalam negeri sendiri karena sesungguhnya Indonesia memiliki beragam 

kekayaan dalam hal pariwisata, tak kalah dengan di luar negeri. Karena siapa lagi 

yang akan melestarikan kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki Indonesia, kalau 

bukan kita sendiri. 


	1064147_Chapter5 

