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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan riset dan pendalaman masalah, penulis menyimpulkan 

bahwa Kampung Toga adalah sebuah kawasan wisata yang memiliki potensi sangat 

besar yang berasal dari kondisi alam dan lokasi geografisnya yang cukup dekat dari 

kota besar. Selain itu juga wisata edukasi tanaman obat yang diangkat memiliki nilai 

positif terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang botani di Indonesia. 

Namun sayangnya, kondisi dan potensi yang dimiliki Kampung Toga belum banyak 

diketahu orang, oleh karena itu diperlukan adanya promosi yang kuat. Selain itu juga 

identitas yang lemah juga menjadikan Kampung Toga sulit untuk dikenali oleh 

masyarakat, berbeda dengan pesaingnya Kebun Raya Bogor yang telah lama dikenal 

oleh masyarakat. 

Berangkat dari masalah – masalah tersebut diatas, maka penulis membuat 

sebuah perancangan promosi Kampung Toga yang sangat bermanfaat bagi 

perkembangan tanaman obat di Indonesia, terutama untuk membantu mahasiswa 

kedokteran mengenal lebih dalam tentang tanaman obat sehingga mahasiswa 

kedokteran dapat menjadi saluran informasi yang menganjurkan kepada masyarakat 

pentingnya pemanfaatan tanaman obat sebagai alternatif penyembuhan yang alami. 

Perancangan yang dibuat harus berbeda dari pesaingnya agar tidak menimbulkan 

keambiguan di mata audience tentang lokasi wisata. Hal ini dijawab dengan 

penggunaan gabungan ilustrasi dan fotografi yang mendominasi hampir seluruh 

media visual. Perancangan harus mampu memberikan informasi yang lengkap bagi 

audience, hal ini juga dijawab dengan dibuatnya website yang lengkap berisikan 

informasi dan data tentang promosi kawasan wisata. Selain itu perancangan juga 

harus dapat menarik perhatian ditengah-tengah gencarnya promosi dari pesaing yang 

lain, oleh karena itu dibuat perancangan yang tidak mengikuti kebanyakan promosi 

pariwisata lainnya. 
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Dengan adanya Toga dan bila di tata dengan baik maka hal ini akan 

menghasilkan keindahan bagi orang/masyarakat yang ada disekitarnya. Untuk 

menghasilkan keindahan diperlukan perawatan terhadap tanaman yang di tanam 

terutama yang ditanam di pekarangan rumah. 

Demikianlah kesimpulan yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian 

dan perancangan. Semoga hasil penulisan serta perancangan dapat berguna di 

masa yang akan datang. Terimakasih. 

 

 

5.2 SARAN PENULIS 

Saran dari penulis bahwa Kampung Toga dapat lebih dikenal di masyarakat 

luar baik Kota Bandung dan sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan perkembangan 

dan pemanfaatan tanaman obat di Indonesia. Penulis merasa sangat disayangkan 

apabila potensi wisata edukasi yang dimiliki Kampung Toga ini tidak dikembangkan 

dan turut serta Pemerintah sangat dibutuhkan bagi pelestarian objek wisata yang 

mengandung nilai positif, karena hal itu sangat bermanfaat terutama dalam bidang 

pendidikan ilmu pengetahuan tentang botani di Indonesia. 

  

 


