
	   77	  

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1"Kesimpulan 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman yang melimpah 

dalam hal suku, agama, budaya, serta bahasa yang tersebar di berbagai daerah. 

Setiap daerah memiliki berbagai macam ciri khasnya masing-masing, baik dari 

segi budaya, tradisi maupun tempat wisatanya. Keindahan panorama alam dan 

budayanya yang kental akan tradisi menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata 

yang terkenal. Salah satu tempat wisata yang paling dikenal oleh seluruh dunia 

ialah Bali. Di Bali pun terdapat berbagai macam tradisi yang masih banyak 

belum dikenal oleh masyarakat luas. Diantaranya yang ada di wilayah 

Kabupaten Jembrana yang merupakan sebuah kabupaten yang terdapat di bagian 

barat Bali. Dimana di wilayah tersebut terdapat beberapa potensi wisata yang 

tidak kalah menarik dengan wilayah Bali lainnya. Salah satunya Makepung yang 

merupakan sebuah perlombaan adu balap kerbau dan yang menjadikan 

Makepung ini menarik ialah bahwa Makepung tersebut hanya dapat ditemukan 

di wilayah Bali Barat ini yaitu wilayah Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana 

mendapatkan julukan sebagai Bumi Makepung.  

Namun potensi wisata tersebut masih belum maksimal dalam usaha 

mempromosikan potensi tersebut. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis 

membuat sebuah rancangan promosi yang ditujukan untuk mempromosikan 

Makepung tersebut. Promosi pun dilakukan dalam berbagai media, diantaranya 

melalui media cetak maupun elektronik. Promosi yang dilakukan dibuat dan 

ditempatkan pada tempat-tempat yang berpotensi menarik wisatawan datang. 

Sehingga promosi-promosi tersebut dapat bekerja secara efektif dan dapat 

mampu menjangkau pasar yang ingin dituju. 
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5.2"Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan kepada pemerintah daerah agar 

lebih mengupayakan peningkatan promosi dari potensi-potensi wisata yang 

belum dikelola dengan baik agar masyarakat dapat lebih mengetahui informasi 

mengenai potensi wisata tersebut sehingga dengan banyaknya wisatawan yang 

datang dapat membantu meningkatkan penghasilan daerah atau bahkan dapat 

meningkatkan hasil devisa negara. Karena dengan terlaksananya hal tersebut 

maka dapat tercipta kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wilayah 

tersebut. 

Sedangkan saran bagi masyarakat Indonesia ialah marilah kita mulai 

mengenal budaya-budaya daerah sehingga masyarakat dapat melestarikan 

sehingga budaya tersebut tetap dapat senantiasa hadir di tengah-tengah 

masyarakat modern ini yang terbuka dengan hal-hal baru namun dapat tetap 

menjaga dan mencintai budaya yang berasal dari negeri sendiri. 

 


