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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi promosi 

penanaman modal dalam negeri oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu 

satu pintu dan tenaga kerja kepulauan meranti maka peneliti menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan fungsi promosi penanaman modal dalam negeri dilakukan 

untuk memperkenalkan atau memberi informasi kepada calon penanam 

modal apa yang menjadi potensi dan keunggulan daerah kepulauan 

meranti agar investor tertarik untuk berinvestasi yaitu dengan cara 

menampilkan ciri khas serta potensi dan keunggulan daerah kepulauan 

meranti. Pelaksanaan fungsi promosi penanaman modal dalam negeri 

dilakukan secara langsung melalui event promosi daerah dan expo. Dan 

sebelum melaksanakan promosi dilakukan perumusan rencana kerja 

promosi serta penyusunan bahan dan data promosi agar promosi berjalan 

dengan lancar. Namun pelaksanaan fungsi promosi belum terlaksana 

dengan baik. Yaitu: 

1) rencana kerja promosi dilakukan agar promosi bisa berjalan dengan 

lancar karna sudah ada perencanaan sebelum melaksanakan promosi. 

Bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman 

modal sudah melakukan perencanaan kerja promosi sebelum 



86 
 

pelaksanaan promosi dilakukan,  Namun untuk penyusunan 

pelaksanaan promosi harus lebih di tingkatkan, harus memiliki target 

berapa kali pelaksanaan promosi di laksanakan, karna mengingat 

kurangnya minat investor yang berinvestasi di kepulauan meranti. 

2) penyusunan bahan dan data promosi yaitu menyusun bahan yang akan 

dipromosikan diambil atau dikumpulkan dari sektor industri dan usaha 

kecil menengah yaitu produk unggulan daerah yang terbuat dari 

kelapa, karet, kopi , pinang dan yang terbuat dari potensi unggulan 

lainnya yang diolah menjadi produk unggulan, seperti tepung sagu, 

kerupuk sagu, kerupuk ikan , kerupuk udang, kursi, cat dan lainnya 

sebagainya serta membuat buku peluang investasi yang berisi potensi 

investasi daerah kepulauan meranti, seperti  potensi dibidang 

perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energy, dan 

pariwisata. 

3) Pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh dinas penanaman modal 

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kepulauan meranti 

belum dilaksanakan secara maksimal. Promosi yang dilakukan hanya 

bersifat langsung atau tidak menggunakan media online atau media 

elektronik seperti yang direncanakan dalam perencanaan kerja 

promosi, serta pelaksanaan promosi hanya dilakukan beberapa kali 

dalam setahun, yang seharusnya promosi harus lebih gencar 

dilaksanakan mengingat kurangnya minat investor yang berinvestasi di 

kepulauan meranti. 
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4) belum ada pembinaan dan pengembangan promosi untuk yang lebih 

baik. Promosi yang dilakukan tidak ada kemajuan, setiap pelaksanaan 

promosi masih menggunakan perencanaan dan menampilkan bahan 

dan data atau potensi serta keunggulan daerah yang sama. 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan fungsi promosi penanaman modal dalam 

negeri yaitu: 

1) besarnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan promosi 

penanaman modal terutama biaya untuk proker jasa bongkar muat 

barang jika promosi dilakukan di luar daerah. Hal tersebut 

menghambat kegiatan promosi penanaman modal karna besarnya 

biaya yang dibutuhkan untuk transportasi.  

2)  pelaksanaan promosi belum maksimal karna hanya mengikuti 

beberapa event setiap tahunnya karna keterbatasan dana untuk 

melaksanakan promosi.  

6.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka peneliti 

akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya bisa 

ditanggapi untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggara 

promosi penanaman modal dalam negeri sebagai berikut: 

1. Kepada kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan 

tenaga kerja harus mempersiapkan anggaran yang jelas untuk pelaksanaan 

promosi penanaman modal dalam negeri agar pelaksanaan promosi bisa 
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dilakukan secara maksimal atau Di dukung oleh dana promosi yang 

dikelola secara terpadu (pooling system) . 

2. Kepada kepala bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi 

penanaman modal harus lebih memantau para bawahannya agar bisa 

mengembangkan program promosi penanaman modal dan membuat 

perencanaan yang jelas (blue print) serta membuat ide-ide baru setiap 

pelaksanaan promosi penanaman modal agar calon penanam modal 

tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah. 

3. Promosi harus dilakukan secara maksimal atau lebih gencar dilakukan 

karna mengingat kurang minatnya investor untuk berinvestasi ke 

kabupaten kepulauan meranti, Dengan seringnya dilakukan promosi maka 

akan menumbuhkan ketertarikan kepada calon penanam modal untuk 

berinvestasi.  

 

 

 

 


