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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Tahap perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Disbudpar terhadap 

aktivitas Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis dan Riset: dilakukan oleh Disbudpar dengan metode fact 

finding; 

2. Tahap Perumusan Kebijakan: menggunakan RIPPARKOT dan hasil audiensi 

dengan Wali Kota, 

3. Tahap Perencanaan Program Pelaksanaan: berasal dari permintaan 

pemerintah, jadwal acara yang tercantum dalam CoE, permohonan dari pihak 

swasta, dan rencana kegiatan inisiatif Komunitas Denok Kenang sendiri, 

4. Tahap Kegiatan Komunikasi: Disbudpar berperan sebagai infrastruktur 

Komunitas Denok Kenang, 

5. Tahap Umpan Balik: Disbudpar menunggu umpan balik dari masyarakat 

terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi, 

6. Tahap Evaluasi: berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang 

secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan komunikasi Disbudpar 

tersebut adalah sesuai dengan Model Perencanaan Komunikasi menurut 

Philip Lesly. Perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Disbudpar 
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terangkum dalam sebelas tugas yang tercantum dalam Perwal Kota Semarang 

No. 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Disbudpar. Namun 

dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga diperlukan usaha 

yang lebih keras dari Disbudpar untuk meraih efektivitas komunikasi 

Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata Kota 

Semarang.  

 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi pembaca dan/atau akademisi 

1. Melengkapi hasil penelitian dengan melakukan studi deskriptif masing-

masing tugas Seksi Promosi terkait aktivitas Komunitas Denok Kenang. 

2. Mengadakan penelitian lanjutan terkait efektivitas dan efisiensi komunikasi 

yang dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang untuk mencapai tujuan 

promosi pariwisata dengan metode kuantitatif dan/atau kualitatif. 

5.2.2. Bagi Disbudpar 

1. Menyelenggarakan pemilihan dan mengoordinasi Komunitas Denok Kenang 

dengan lebih memperhatikan perencanaan pada masing-masing unsur 

komunikasi. 

2. Menggandeng pihak ketiga untuk mengadakan riset terukur terhadap 

urgenitas dan manfaat Komunitas Denok Kenang bagi pariwisata Kota 

Semarang. 

3. Memaksimal tugas dan fungsi Seksi Promosi dengan mengadakan evaluasi 

program (summative evaluation), evaluasi manajemen (formative evaluation), 
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dan audit komunikasi terkait aktivitas Komunitas Denok Kenang. Hal ini 

berguna untuk menemukan jawaban atas ketidakmampuan Disbudpar dalam 

menguji urgensi dan manfaat Komunitas Denok Kenang bagi promosi 

pariwisata kota. 

4. Secara rutin mengadakan audiensi dengan Komunitas Denok Kenang 

sehingga dapat terbentuk kekompakan misi untuk mencapai visi Disbudpar, 

dan Komunitas Denok Kenang. 

5. Secara rutin mengadakan dan mengajak Komunitas Denok Kenang untuk 

terlibat dalam rapat atau focus group discussion (FGD) bersama dengan 

penggiat wisata di Kota Semarang sehingga terbentuk program kerja yang 

sistematis dan bersifat kontinyu. 

6. Memaksimalkan fungsi internet sebagai media promosi yang cepat dan 

mudah untuk sampai kepada sasaran. 

5.2.3. Bagi Komunitas Denok Kenang 

1. Memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing pengurus komunitas untuk 

membentuk perencanaan komunikasi dalam tiap periode tahun jabatan. 

2. Memaksimalkan fungsi internet sebagai media promosi yang cepat dan 

mudah untuk sampai kepada sasaran. 

3. Masing-masing Denok Kenang memiliki program kerja sebagai duta wisata. 


