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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan seni dan budaya yang 

beragam. Perancangan promosi Kirab Budaya Cap Go Meh Bandung 2014 ini 

sesungguhnya bertujuan agar generasi dewasa awal tertarik kembali dengan seni dan 

budaya yang sudah mulai terlupakan. Warisan budaya perlu dilestarikan terutama 

oleh generasi muda bangsa. Jika tidak, maka warisan budaya yang berharga milik 

Indonesia mungkin tidak dapat dilihat lagi beberapa tahun ke depan.  

 Pengemasan acara yang lebih menarik dan teratur, serta desain promosi yang 

tepat tentunya akan menaikkan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat generasi 

dewasa awal Bandung terhadap acara Kirab Budaya Cap Go Meh Bandung 2014 

secara efektif. 

 

5.2 Saran  

 Selama proses pencarian data, surat-surat keterangan dari pihak Universitas 

Kristen Maranatha amat dibutuhkan, sehingga proses pencarian data menjadi lebih 

mudah dan cepat. Dalam penyelenggarakan pameran karya Tugas Akhir, hal yang 

sangat disayangkan adalah beberapa fasilitas masih kurang memadai seperti 

pendingin ruangan yang tidak dinyalakan dan meja-meja ataupun kursi-kursi tak 

terpakai yang dibiarkan di dalam ruang pameran. Hal tersebut mengurangi 

kenyamanan para pengunjung. Selain itu pameran kurang dipromosikan kepada 

pihak luar seperti di universitas-universitas lain, sehingga pengunjung yang datang 

terbatas hanya kalangan Universitas Kristen Maranatha saja. Pameran yang diadakan 

hari Sabtu membuat pameran cenderung sepi karena hanya dikunjungi oleh 

pengunjung yang sengaja datang untuk melihat pameran karya Tugas Akhir.  

Berdasarkan sidang akhir, maka diperoleh saran dari para penguji dan 

pembimbing, yaitu ukuran sign system kurang besar sebab acara akan dipadati 

pengunjung dan menjadi kurang efektif. Ada baiknya sign system ditempatkan di 
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tempat yang lebih tinggi dan diperbesar atau dibuat ukurannya tetap, tetapi 

diperbanyak jumlahnya. Jumlah gimmick yang dibagikan masih terlalu minim 

dibandingkan dengan pengunjung yang datang. Gimmick dapat dibagikan melalui 

sistem paket sesuai kelas tiket yang dibeli. Semakin tinggi kelas tiket maka paket 

gimmick akan semakin lengkap. Kelas tiket akan diperbanyak, antara lain tiket 

standar, VIP, dan VVIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


