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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data 

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa peran humas Dinas 

Parriwisata Pemuda dan Olahraga dalam mempromosikan pariwisata Rokan 

Hilir dapat disimpulkan yaitu: 

Hmas Disparpora telah menjalankan peran Humas sebagai komunikator 

baik secara langsung  maupun media, secara langsung dengan melayani 

masyarakat yang datang kekantor dan datang mengikuti event-event sebagai 

komunikator  seperti Riau Expo dan gebyar nusantara, serta menjadi 

komunikator media dengan mengundang media yang datang setiap 

Disparpora melakukan event maupun melayani media yang datang untuk 

mencari berita. 

Humas Disparpora juga membina hubungan baik dengan pegawai, 

Disparpora berusaha membuat pegawai merasa dihargai serta mengirimkan 

pegawai-pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai bentuk 

penghargaan, selain pihak internal juga kepada pihak eksternal dengan 

melayani wisatawan yang datang , ajakan masyarakat untuk memelihara 

pariwisata serta keramah tamahan masyarakat terhadap wisatwan, dan 

membina hubungan baik dengan media. 

Disparpora juga melakukan perannya sebagai back up management 

dengan melakukan kerjasama dengan Dinas-Dinas lain untuk mendukung 

kegiatan promosi pariwisata Rohil, seperti mengikuti acara branding pesona 

Indonesia, ikut Riau Expo, Gebyar Nusantara dan event-event lain. 

Sedangkan dalam meningkatkan coporate image dengan meningkatkan 

kualitas pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik 

serta keramah tamahan terhadap wisatawan. Namun masih kurang maksimal 

Disparpora dalam menjalankan kesemua perannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan analisa diatas, peneliti memberikan saran 

kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir sebagai berikut: 

1. Untuk membentuk divisi humas tersendiri agar peran nya lebih efektif 

dalam mempromosikan pariwisata Rokan Hilir 

2. Humas harus mengoptimalkan media internet sebagai media interaktif, 

disarankan untuk membuat media sosial, dan aktif melakukan promosi 

pariwisata, serta wibsite yang telah ada agar dimanfaatkan lebih maksimal 

tujuan untuk membentuk branding image pariwisata Rokan Hilir. 

3. Melakukan komunikasi efektif dan kerjasama yang baik dengan pelaku 

usaha pariwisata, seperti biro perjalanan, penginapan dan pelaku 

pendukung usaha pariwisata lainnya untuk membantu kegiatan promosi 

pariwisata. 

4. Segera mengejar peningkatan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan 

wisatawan jangan hanya terfokus kepada harapan bantuan dana 

pemerintah, Disparpora harus mencari investor jangan menunggu bola 

berharap investor datang sendiri,tetapi Disparpora lah yang harus 

menjemput bola tersebut. 

 

 


