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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan promosi wisata budaya Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera 

Barat kepada target usia dewasa hingga dewasa muda ini memberikan informasi 

yang membuka wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis. Selain itu, penulis juga 

mendapat kesimpulan bahwa aspek budaya yang ada di Kabupaten Solok Selatan 

dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan. Namun program promosi yang di 

lakukan oleh pemerintah setempat dirasa masih kurang tepat, sebab melalui hasil 

kuesioner yang penulis lakukan masih banyak target audience yang belum 

mengetahui adanya daya tarik yang menarik di Kabupaten Solok Selatan. Untuk itu 

dibuatlah Perancangan promosi wisata budaya Kabupaten Solok Selatan melalui 

media Video berdurasi 2 menit dan video teaser berdurasi 35 deik. Diharapkan 

dengan video yang berisi informasi dan gambaran mengenai budaya di Kabupaten 

Solok Selatan ini dapat mempromosikan Kabupaten Solok Selatan dengan baik dan 

tepat pada target audience, serta dapat membantu melestarikan budaya khas Minang 

yang ada di Solok Selatan agar tidak terlupakan oleh generasi muda. 

Dengan mempertimbangkan media apa yang paling mudah diakses oleh target, maka 

digunakanlah video edukatif dan informatif di Youtube sebagai media utama 

promosi ini. Selain media utama tersebut, ada juga media pendukung lain seperti 

Video teaser durasi 35 detik, Facebook fanpage, Instagram, poster seri, traffic 

Advertising, Neon box, Gimmick  yang terdiri dari mini notebook, gimmick t-shirt, 

dan tote bag. 
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5.2 Saran 

 

Dari topik yang dipilih oleh penulis, ada beberapa saran yang sekiranya dapat 

menjadi pertimbangan di waktu yang akan datang. Untuk Kabupaten Solok Selatan 

sendiri, upaya untuk menginfokan tentang program dan manfaat  untuk kelangsungan 

hidup masyarakat sekitarnya perlu dilakukan lebih serius lagi, juga untuk 

membangun kesadaran penuh terhadap masyarakat akan program wisata yang di 

jalankan oleh pemerintah setempat, khususnya pada warga yang berusia muda. 

Selain itu, untuk program wisata pemerintah setempat diharapkan dapat lebih di 

perhatikan dalam aspek informasi mengenai transportasi dari Kota Padang menuju 

Kabupaten Solok Selatan, Untuk video sebagai media utama dapat dibuat lebih baik 

lagi dengan penggunaan perlengkapan alat shooting yang lebih mumpuni seperti 

tambahan microphone untuk wawancara singkat yang lebih lengkap atau penggunaan 

drone dalam pengambilan gambar agar ada sudut pandang yang lebih luas. 

 

 


