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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari 

hasilpembahasan, Strategi Promosi Wisata Sejarah Istana Siak Asserayah Al 

Hasyimiah di Kabupaten Siak yaitu: 

1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten 

Siak telah melaksanakan promosi untuk Objek Wisata Istana Siak Asserayah 

Al Hasyimiah, diantaranya dengan Iklan melalui (media cetak, media 

elektronik dan media Web), Promosi Penjualan melalui (Brosur, Selebaran, 

Buku, Pameran, Tas Belanja,Stiker dan Pin), Penjualan Perseorangan melalui 

(bujang dan dara Siak) dan hubungan masyarakat. 

2. Faktor yang menghambat promosi wisata Sejarah Istana Siak Kabupaten Siak 

adalah: 

a. Terbatasnya dana yang di anggarkan Pemerintah Daerah sehingga belum 

dapat memaksimalkan promosi wisata sejarah Istana Siak. 

b. Sumber Daya Manusia nya yang kurang kompeten di Bidang Promosi dan 

Publikasi, dana pengelolaan yang masih belum maksimal serta kurang 

tanggapnya pemerintah terhadap sektor pariwisata yang ada. 

3. Upaya untuk mengatasi hambatan kegiatan promosi wisata Dinas Pariwisata 

Kabupaten Siak adalah dengan menjalin kerjasama dengan dengan pihak 

swasta. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan peneliti 

memberikan saran untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun saran dari peneliti 

adalah: 

1. Untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebaiknya memberikan pelatihan-

pelatihan (training) kepada pihak pengelola/staff yang bekerja khususnya di 

bagian Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata bagaimana cara 

mempromosikan suatu objek yang bagus agar lebihmenarik dan kreatif lagi 

serta mengadakan evaluasi-evaluasi pada setiap program yang sudah 

terlaksana, agar lebih tahu bagaimana perkembangan dan tingkat keberhasilan 

dengan program tersebut sehingga tetap bisa mempertahankan Objek Wisata 

tersebut 

2. Sebaiknya Dinas Pariwisata Kabupaten Siak melengkapi kurangnya sarana 

dan fasilitas pendukung di tempat wisata agar wisatawan yang berkunjung 

merasa puas dan nyaman seperti belum adanya transportasi umumke Istana, 

pendopo dan musholla di Sekitar Istana Siak. 

3. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebaiknya bekerja sama dengan biro 

perjalanan untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Siak. 

 


