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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak dan setelah dilakukan analisis, 

maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Branding Siak The Truly Malay oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak diidentifikasi menjadi  6 tahap berdasarkan konsep teori 

Branding Rahmad Yanada dan Umi Salamah yaitu :  

1. Brand Awareness, Memperkenalkan agar khalayak sadar adanya brand 

tersebut dengan cara menggunakan  berbagai media yaitu Media cetak, 

Media sosial, Event kebudayaan, Event olahraga. 

2. Brand Association, Dinas Pariwisata melakukan kegiatan branding secara 

mandiri yaitu melalui media cetak, digital, sosial, event 

kapariwistataan,olahraga, melibatkan Bujang Dara Siak. Istana Kerajaan 

merupakan Simbol identik yang sangat berbeda dengan brand daerah lain. 

3. Brand Identity, yang di tonjolkan dari brand tersebut yaitu identitas Melayu 

yang sebenarnya.   

4. Brand Image, Pencapaian Image Melayu yang sudah diberi hak cipta oleh 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat hak Cipta dan 

Desain Industri  

5. Brand Personality, Karakteristik kepribadian dari brand Siak the Truly 

Malay dilihat dari segi gambar yang di tampilkan yaitu Istana Kerajaan dan 

Daun Sirih, pemilihan warna dan tagline Siak The Truly Malay 

6. Brand Equity, Brand Siak The Truly Malay lebih unik dari segi desainnya 

karena menampilkan gambar Istana dan daun Sirih, sedangkan jika 

dibandingkan dengan brand Negara Malaysia hanya menampilkan Tagline 

Malaysia Truly Asia tanpa tambahan gambar atau desain lainnya.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten 

Siak terutama Kepadabagian Pemasaran beserta jajarannya.dalam hal ini tertuju untuk 

menciptakan program kegiatan yang inovatif  dan berkelanjutan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Siak harus lebih inovatif dan kreatif dalam 

menjalankan kegiatan branding agar brand Siak The Truly Malay lebih mudah 

di kenal dan khalayak dimana saja sadar bahwa Siak memiliki branding yang 

unik 

2) Dinas Pariwisata harus memanfaatkan dan mengelola akun Media Sosial 

dengan baik karena dengan media tesebut kegiatan branding menjadi lebih 

mudah dan informasi berkaitan brand Siak The Truly Malay cepat untuk sampai 

ke kahlayak yang berada di mana saja. 

3) Dinas Pariwisata harus menumbuhkan kesadaran langsung kepada masyarakat 

setempat untuk membangkitkan kembali kebudayan hidup Melayu yang sudah 

pudar, karena “Siak The Truly Malay” dibuat untuk membentuk citra Kota 

Siak, yaitu menjadikan Siak sebagai Jiwanya Melayu. Maka dari itu untuk 

mencapai hal tersebut harus di mulai dari masyarakat dari Kabupaten Siak 

Sendiri. 

4) Dinas Pariwisata harus lebih gencar menjalankan kegiatan branding tersebut 

didalam dan luar daerah tentunya di tempat strategis seperti fasilitas umum agar 

brand Siak The Truly Malay menjadi brand yang kuat dan dikenal secara luas. 

5) Dinas Pariwisata harus sering memperbaharui postingan di media sosial setiap 

harinya dan harus memiliki akun youtube pribadi, pengelolaan yang baik akan 

membuat brand tersebut menjadi lebih dikenal secara luas. 

 

 


