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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai Strategi Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata di media 

sosial, maka didapatlah hasil bahwa Generasi Pesona Indonesia dalam 

melaksanakan promosi membentuk strategi komunikasi pemasaran yang terdiri 

dari strategi komunikan, strategi komunikator, strategi pesan, dan strategi media. 

GenPI Sumatera Barat memilih komunikatornya adalah anggota GenPI yang 

berasal dari masyarakat Sumatera Barat Sendiri. Komunitas ini tidak melakukan 

pengelompokan pada sasaran promosi, komunitas ini melakukan promosi untuk 

semua kalangan umur dan kalangan profesi. Konten sebagai isi komunikasi di 

pilih untuk menetapkan isi promosi, GenPI Sumatera Barat menggunakan konten 

kampanye santun pariwisata, yang mana semua promosi melalui media sosial 

berisikan semua informasi mengenai pariwisata dan budaya. Bentuk promosi 

dalam setiap media sosialpun di bedakan sesuai dengan fungsi media sosial 

tersebut. Dalam pengelompokan jenis pariwisata, komunitas ini tidak 

mengelompokan secara signifikan, dan tidak ada batasan berapa komunitas ini 

mempromosikan mengenai destinasi alam, atraksi budaya, dan lainya setiap 

harinya. Dalam setiap unggahan yang dilakukan oleh komunitas ini selalu 

menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas dalam pendeskripsikan destinasi agar 

pengguna media sosial sebagai calon wisatawan dapat mengerti mengenai pesan 

promosi yang dilakukan. Strategi pesan kreatif yang dilakukan dalam promos 

pariwisata oleh komunitas ini adalah menunggah foto-foto dan video-video yang 

mengandung keindahan dari destinasi yang dipromosikan, selain itu komunitas ini 

pun membuat perlombaan perlombaan di media sosial tentang destinasi yang di 

promosikan dan menambah tagar dalam setiap unggahan promosi yang dilakukan 

oleh komunitas ini. Dari penelitian diatas didapatlah hasil bahwa GenPI Sumatera 

Barat telah menggunakan strategi komunikasi pemasaran dalam mempromosikan 

pariwisata melalui media sosial.  



 

 
68 

B. Saran 

Dari keseluruhan strategi promosi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) 

Sumatera barat dalam melakukan promosi melalui media sosial yang telah 

diuraikan di atas, ada beberapa hal yang penulis sarakan agar promosi pariwisata 

oleh komnitas ini terus berlanjut dengan baik diantaranya adalah melakukan 

pengelompokan jenis pariwisata yang akan di promosikan secara rinci. Selain itu 

komunitas ini juga melengkapi 3A pariwisata dalam mempromosikan pariwisata, 

tidak hanya atraksi dan amenitas yang di tonjolkan dalam setiap unggahan tetapi 

akses juga harus ikut di bahas agar kejelasan pesan komunikasi dalam promosi 

bisa tersampaikan secara keseuruhan.  

 


