
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung dalam

mempromosikan budaya dan pariwisata melalui Festival Krakatau XVIII Tahun

2008, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

11.. PPeennggeennaallaann//iiddeennttiiffiikkaassii kkoommuunniikkaann

PPrroosseess ppeennggeennaallaann//iiddeennttiiffiikkaassii kkoommuunniikkaann ddiillaakkuukkaann ddeennggaann ccaarraa mmeemmiilliihh

mmaassyyaarraakkaatt lokal, wisatawan domestik dan mancanegara untuk terlibat dalam

Festival Krakatau XVIII Tahun 2008, tujuannya adalah agar masyarakat

mengetahui potensi budaya dan pariwisata di Propinsi Lampung dan para

investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya untuk berivestasi

pada potensi kebudayaan dan pariwisata yang ada di Propinsi Lampung.

22.. PPeerraannccaannggaann PPeessaann

PPeessaann mmeennggeennaaii Festival Krakatau XVIII Tahun 2008 yang disampaikan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung adalah materi mengenai

sektor pariwisata dan kekayaan budaya serta hasil karya seni, yang dirancang

secara informatif dan persuasif menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris,
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sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal, nasional dan

internasional.

33.. PPeenneettaappaann MMeettooddee

MMeettooddee yyaanngg ddiigguunnaakkaann oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi

Lampung, dalam memromosikan Festival Krakatau XVIII Tahun 2008 sebagai

media pengenalan potensi budaya dan pariwisata Propinsi Lampung adalah

dengan menyelenggarakan berbagai even kegiatan, yaitu Lomba Cipta Lagu

Pop Daerah Lampung, Pemilihan Muli dan Mekhanai Lampung 2008, Kiluan

Fishing Week, Acara Pembukaan, Krakatau Night dan Galla Dinner,

Apresiasi Pesona Budaya Lampung, Lampung Expo, Pesta Kesenian

Lampung, Festival Topeng Internasional, Tour Krakatau, Ritual Krakatau,

Atraksi Paramotor, Festival Layang-Layang Internasional, Krakatau Off Road,

Krakatau Jetski dan Acara Penutup.

44.. PPeemmiilliihhaann MMeeddiiaa

MMeeddiiaa yyaanngg ddiigguunnaakkaann Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung

dalam mempromosikan Festival Krakatau XVIII Tahun 2008 adalah Harian

Radar Lampung, Lampung Post dan Lampung Express Plus, Trans TV,

Lampung TV dan TVRI Stasiun Lampung. Pada pelaksanaan kegiatan hampir

semua media televisi nasional dan lokal turut meliput seperti: Indosiar,

ANTV, TPI, dan Trans 7. Selain itu digunakan juga media internet untuk

mempromosikan Fetival Krakatau secara lebih luas yang dapat menjangkau

masyarakat Internasional.
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6.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung hendaknya

semakin meningkatkan pelaksanaan strategi promosi Festival Krakatau pada

masa-masa yang akan datang, dengan mengangkat potensi dan melibatkan

Sumber Daya Manusia dari berbagai komponen yang ada di masyarakat,

sehingga diharapkan Festival Krakatau akan dapat terlaksana secara maksimal.

2. Kepada berbagai komunitas dan lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan

dan kesenian hendaknya turut mengambil bagian secara lebih aktif dalam

berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam Festival Krakatau, hal ini dapat

dilakukan dengan mengusulkan atau menciptakan kegiatan lain di luar

kegiatan yang sudah ada, dengan demikian maka Festival Krakatau pada masa

mendatang dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang lebih variatif.

3. Kepada seluruh masyarakat Lampung hendaknya mendukung kebijakan yang

ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memperkenalkan

potensi kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung, dengan cara ikut

serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan memberikan

sambutan yang baik kepada setiap tamu atau masyarakat luar Provinsi

Lampung yang menghadiri atau ikut serta dalam kegiatan tersebut.


