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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai macam obyek wisata alam 

yang sangat banyak dan tersebar di berbagai penjuru kabupaten, mulai dari 

gunung, pantai, goa, dan juga air terjun. Salah satu air terjun yang menarik 

untuk dikunjungi di Tasikmalaya adalah Curug Batu Blek. 

Curug Batu Blek memiliki beragam keunikan, selain alamnya yang 

masih alami, air yang jernih, dingin, dan menyegarkan yang bersumber dari 

gunung Galunggung, air terjun ini pula memiliki ketinggian sekitar 7 meter 

dan kedalaman 4 hingga 5 meter. Selain itu, ada sekitar 15 air terjun lain yang 

masih satu lokasi dengan Curug Batu Blek ini, tapi pengunjung hanya cukup 

satu kali membayar untuk mengunjungi semua air terjun tersebut. 

Pemandangan area persawahan, perhutanan, perkebunan, dan peternakan juga 

menambah unsur daya tarik ketika berkunjung ke obyek wisata ini. 

Pengelolaannya pun mulai mengalami perkembangan dan kemajuan, 

karena dikelola dengan baik oleh pihak pemerintah dan masyarakat setempat. 

Sayangnya, fasilitas pendukung yang ada di obyek wisata ini masih sangat 

kurang, seperti kamar mandi, kamar ganti, tempat ibadah, dan juga area parkir 

kendaraan.  Tidak lupa akses jalan yang rusak dan susah dilalui juga menjadi 

hambatan tersendiri bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke obyek wisata 

ini.  



51 
 

Oleh karena itu, berbagai strategi pengelolaan pun mulai dilakukan oleh 

para pengelola obyek wisata Curug Batu Blek ini, yakni dengan cara promosi 

dan perlahan memperbaiki fasilitas dan aksesibilitas menuju obyek wisata ini. 

Upaya lain adalah dengan meminimalisirkan semua faktor-faktor penghambat 

dan mencari solusi untuk terus meningkatkan daya tarik obyek wisata Curug 

Batu Blek ini. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian penulis dapat memberikan beberapa saran yang 

mungkin bermanfaat, diantaranya: 

1. Sebaiknya akses jalan menuju obyek wisata ini segera diperbaiki, supaya 

lebih banyak lagi mendatangkan wisatawan 

2. Perlu ditambahkan papan petunjuk menuju obyek wisata ini mulai dari 

jalan raya, sehingga bisa memudahkan wisatawan mencapainya. 

3. Pemerintah harus terus memperhatikan mengenai pendanaan dalam 

pengelolaan obyek wisata curug Batu Blek ini supaya menjadi lebih baik. 

4. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memaksimalkan promosi yang 

sudah ada dengan memperluas jaringan, sehingga wisatawan luar daerah 

dan bahkan mancanegara lebih mengetahuinya. 

5. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ilmu 

pariwisata dan banyaknya peluang usaha dari kegiatan pariwisata tersebut. 

6. Meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan dengan lebih 

memperhatikan sikap masyarakat sebagai daya tarik kearifan lokal dalam 

kegiatan pariwisata. 


