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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Keindahan lanskap yang dimiliki oleh Taman Nasional Ujung Kulon adalah 

salah satu sisi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Sulitnya 

akses menuju beberapa daerah dalam kawasan ini menyulitkan adanya media 

yang memuat tentang hal ini. Dengan begitu tidak banyak yang mengetahui 

apa yang ada pada sudut hingga kepelosok taman ini. Sebuah hal yang akan 

selalu saling berkaitan antara sebuah publikasi dan dikenalnya sebuah 

kawasan. 

Berdasarkan atas analisa hasil wawancara dan studi literature, ditemukan 

bahwa untuk menyikapi permasalahan tersebut, diciptakan sebuah buku yang 

membuat tentang keindahan lanskap TNUK ini adalah hal yang sangat 

penting. Pendokumentasian ini akan membuat sejumlah pihak menjadi lebih 

mengenal sisi lain TNUK yang selama ini belum dikenal. 

Perancangan buku dokumentasi lanskap TNUK ini dapat menjadi penunjang 

atas dikenalnya kawasan ini. Dengan gabungan dari foto dan ilustrasi, 

membuat buku ini menarik dan ringan untuk dibaca. Buku ini diharapkan 

mampu menjadi mata bagi mereka yang tidak atau belum dapat menembus 

minimnya akses kawasan ini. Mereka akan melihat sisi TNUK yang selama 

ini jarang dipublikasikan dalam buku ini. Meskipun banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk mengenalkan atau memberitahu pihak lain atas kawasan ini, 

namun pembuatan media buku ini akan menjadi salah satu yang menarik 

untuk dilakukan. 
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5.2 Saran 

Pembuatan buku mengenai lanskap TNUK ini sudah seharusnya didesain 

sebaik mungkin dan mempunyai nilai lebih di dalamnya, namun dibalik 

publikasi yang dilakukan buku ini, menjaga alam kawasan sesungguhnya 

adalah salah satu yang paling berat. Dengan semakin dikenalnya lanskap 

TNUK, tidak menutup kemungkinan akan banyak pengunjung yang berwisata 

ke sana. Hal ini akan sangat berbahaya apabila tidak diperhatikan. Untuk 

karena itu, penjualan buku ini ditujukan kepada mereka yang benar-benar 

tertarik dengan alam, menikmatinya dan melestarikannya. Selain beberapa 

hal di atas, hal yang patut diperhatikan adalah penggunaan bahan buku, 

alangkah baiknya menggunakan bahan yang ramah lingkungan ataupun 

bahan re-cycle mengingat buku bertemakan keindahan alam. 

 

 


