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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, bahwa Pelaksanaan Fungsi Humas 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Mensosialisasikan Program Sadar 

Wisata Kabupaten Rokan Hulu dapat di simpulkan yaitu: 

 

1. Komunikator pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan dalam hal ini 

yang berperan sebagai penyampai pesan ataupun  komuikatornya adalah 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Kepala 

Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi Promosi. 

2. Relationship Hubungan kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu dengan pihak-pihak terkait seperti 

menjalin hubungan kerja sama dengan media massa dan dinas-dinas dalam 

mensosialisasikan program sadar wisata. Dalam hal ini menjalin kerja sama 

dengan publik internal (staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rokan Hulu) dan eksternal ( Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas 

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau, Radio Pemerintah daerah Rokan Hulu, TV Swasta, Riau Pos, 

dan Riau Terkini  

3. Back up managemen yang menunjang kegiatan sosialisasi program sadar 

wisata seperti event jelajah rimbah rohul, dan media massa 

4. Good image marker membangun citra yang baik di mata masyarakat dengan 

cara membuat pemberitaan tetntang program sadar wista yang mampu 

menghasilkan perekonomian masyarakat dan penghasil asli daerah (PAD) 
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B. Saran   

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisis diatas, penulis memberikan saran 

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Rokan Hulu dalam 

mensosialisasikan program sadar wisata yaitu: 

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu diharapkan 

agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang sadar wisata agar masyarakat 

memiliki kesadaran tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten 

Rokan Hulu.  

2. Perlu lebih gencarnya sosialisasi melalui media massa agar pesan yang 

dismpaikan lebih cepat sampai kepada masyarakat luas. 

3. Dalam mensosialisasikan program sadar wisata ini sebaiknya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu lebih aktif dan inovatif 

dalam mensosialisasikan program sadar wisata melalui media massa, media 

sosial dan website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu  

       

 


