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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan proses pengamatan, penelitian, pengumpulan data serta setelah 

melakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Air Terjun Sodong 

memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi ikon pariwisata Kabupaten 

Sukabumi, akan tetapi Air Terjun Sodong masih membutuhkan berbagai 

penambahan baik dari sisi Air Terjun Sodong sendiri maupun sarana penunjang, 

serta tidak lupa bahwa peranan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sukabumi dan Pengelola Objek wisata dalam hal berbagai 

pemeliharaan dan penjagaan kelestarian Air Terjun Sodong, serta peranan 

masyarakat sekitar Air Terjun Sodong juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan 

terciptanya Air Terjun yang ideal bagi dunia Pariwisata, untuk itulah diperlukan 

kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah dan Masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan kerjasama itu, pihak pemerintah daerah yaitu 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi sedang menyusun dan membuat program 

pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat dalam 

prosesnya dengan berdasarkan substansi Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan 

Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. Selain hal tersebut 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat diperlukan guna 

menciptakan pengelola-pengelola yang kompeten dan berfaham POKDARWIS, 

berbagai pembekalan dan penyuluhan akan pentingnya pariwisata akan 

menciptakan pribadi-pribadi yang peduli akan hal-hal yang terkait dengan 

pariwisata dan dengan kepedulian itu, mereka mampu untuk menjaga dan 

melestarikan obyek dan daya tarik yang ada, serta mampu melakukan terobosan 

yang bersifat inovatif dan kreatif yang salah satu tujuannya adalah untuk semakin 

memperkenalkan pariwisata Kabupaten Sukabumi kepada Indonesia dan 

Mancanegara. 
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B. Saran 

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan informasi dari pengunjung yang 

datang ke Air Terjun Sodong, bahwa Air Terjun Sodong membutuhkan beberapa 

fasilitas, diantaranya: 

1. Penambahan kursi dan bangku, karena saat ini masih kurang dan hanya 

ada beberapa saja. 

2. Penambahan toilet umum, dengan luas Air Terjun Sodongyang cukup 

luas, hanya memiliki 2 unit toilet saja. 

3. Penambahan tempat sampah dan himbauan-himbauan kepada para 

pengunjung. 

4. Membuat baliho dan penunjuk jalan menuju Air Terjun Sodong. 

5. Menambahkan penerangan di Air Terjun Sodong, karena untuk beberapa 

pengunjung ada yang berkemah di daerah Air Terjun Sodong. 

6. Penambahan dan perluasan area parkir, karena pengunjung agar lebih 

nyaman memarkirkan kendaraan nya sehingga penambahan area parkir 

dirasa sangat diperlukan. 

 

Selain fasilitas-fasilitas yang perlu ditambahkan, memberikan pembekalan 

kepada masyarakat sehingga mampu bekerjasama dan mengelola Air Terjun 

Sodong dengan baik dan kompeten, adapun beberapa saran penulis untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan kepariwisataan dan 

potensi apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, serta 

menjelaskan peluang yang dimiliki oleh Air Terjun Sodong. 

2. Memberikan pembekalan dan pelatihan yang mampu meningkatkan 

kemampuan pengelolaan dan peka terhadap kendala-kendala yang ada. 

3. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata, sehingga masyarakat cepat mengerti dan faham 

sehingga lebih mudah melakukan koordinasi dan kerjasama. 
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4. Menciptakan sebuah organisasi kepengurusan Air Terjun Sodong, 

dimana tetap dibawah naungan dari pemerintah daerah serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Mendorong masyarakat untuk selalu berfikir inovatif dan kreatif dalam 

pengelolaan Air Terjun Sodong, sehingga dapat menumbuhkan sesuatu 

hal yang baru yang memiliki nilai jual. 

 

Kepuasan wisatawan juga perlu diperhatikan dalam suatu kegiatan di dalam 

pariwisata, dengan puasnya wisatawan maka tingkat kunjungan juga akan 

semakin tinggi, sehingga berbanding lurus dengan penghasilan masyarakat 

sekitar, oleh karena itu penambahan-penambahan fasilitas serta peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedang dilakukan bertujuan untuk 

menciptakan Air Terjun Sodong mampu menjadi ikon pariwisata di Kabupaten 

Sukabumi, serta untuk meningkatkan kepuasan wisatawan yang datang 

berkunjung dan mampu menarik bagi pihak luar sehingga tertarik untuk datang 

berkunjung. 
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