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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Goa Umbul Tuk merupakan Goa yang berada di Desa Tumpak 

Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Goa ini pertama ditemukan 

oleh warga yang bernama pak Tugiman. Kisah fenomenal tentang PKI ini 

bermula ketika batu penutup pintu Goa di bongkar dan selanjutnya 

dilakukan penyusuran masuk ke dalam Goa dan ditemukan beberapa 

barang bukti. Barang bukti yang ditemukan di Goa selanjutnya dibawa 

oleh pihak TNI. Karena pada tahun-tahun sebelumnya di Blitar dijadikan 

tempat persembunyian sisa-sisa G30S/PKI, maka warga curiga kalau 

penemuan barang-barang di dalam goa tersebut adalah peninggalan PKI. 

Upaya penumpasan PKI dengan sebuah operasi yang bernama Oprasi 

Trisula yang dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia di daerah Jawa 

Timur yaitu di daerah Tulungagung, Blitar dan Malang atau lebih di kenal 

dengan daerah selatan. Di daerah Blitar ini merupakan daerah yang sangat 

strategis untuk tempat persembunyian dan berkumpulnya gembong-

gembong PKI karena daerahnya berupa tebing-tebing dan perbukitan yang 

curam yang sulit di jangkau oleh pasukan darat. Tetapi yang melakukan 

oprasi bukan hanya angkatan darat, melainkan dibantu oleh angkatan 

udara. Maka oprasi Trisula berhasil ini mencatat 33 tokoh PKI berhasil 

ditembak mati, sedangkan 850 tokoh PKI lainnya ditangkap dengan 

operasi yang memakan waktu selama tiga bulan. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Study tentang Goa Umbul 

Tuk sebagai Tempat Persembunyian Sisa-sisa G30S/PKI di Blitar Selatan 

Tahun 1968” dapat di sampaikan secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis  

  Dengan kisah PKI yang sangat menegangkan di berbagai kalangan 

baik anak-anak maupun dewasa. Berkaitan dengan ini, dapat dijadikan 

pelajaran dengan mengendalikan pola pikir yang positif agar bisa 

membedakan pemikiran mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk 

diri kita sendiri. Dengan pemikiran yang positif dalam diri sendiri maka 

akan sulit untuk mendapatkan pengaruh dari luar.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk bahan referensi dalam 

melakukan penulisan karya ilmiah yang sejenis dengan judul di daerah dan 

tempat lainnya. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran yang baik 

kepada berbagai pihak antara lain:  

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar 

Untuk pemerintah Kabupaten Blitar supaya dengan sungguh-

sungguh dan serius ikut serta dalam mengelola dan memberikan dukungan 

serta bantuan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada mengenai 

pengelolaan kawasan wisata agar dapat memenuhi semua sudut pandang 
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aspek-aspek yang penting dan mendukung semua yang berkaitan dengan 

pengelolaan wisata dengan kebijakan yang sesuai dan spesifik. 

2. Bagi Pemerintah Desa Tumpakkepuh 

Untuk pemerintah Desa Tumpakkepuh agar dengan benar-benar dan 

bersungguh-sungguh menjaga, melestarikan dan ikut serta dalam 

mengelola warisan alam agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat di 

nikmati generasi berikutnya  

3. Bagi Para Peneliti Lain 

Dapat menjadi referensi penelitian sejenis dengan judul yang serupa 

di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kisah PKI di Blitar selatan.  


