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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Desa Adat Penglipuran yang teletak di pulau Bali adalah salah satu desa tua yang 

masih belum dikenal oleh masyarakat Indonesia di luar pulau Bali. Kurangnya 

informasi mengenai desa ini yang menyebabkan desa ini belum banyak dikenal. 

Dengan begitu tidak banyak yang mengetahui keunikan dan keindahan yang dimiliki 

Desa Adat Penglipuran. Merupakan sebuah hal yang berkaitan antara dokumentasi dan 

dikenalnya Desa Adat Penglipuran. 

Berdasarkan hasil analisa survey, ditemukan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, 

dibuat sebuah website informasi mengenai Desa Adat Penglipuran guna 

memperkenalkan Desa Adat Penglipuran kepada masyarakat luas yang belum 

mengenal Desa Adat Penglipuran. Pendokumentasian ini akn membuat sejumlah pihak 

mengenal dan mengetahui Desa Adat Penglipuran. 

Perancangan media website Desa Adat Penglipuran ini mampu menjadi penunjang 

bagi pariwisata pulau Bali itu sendiri. Dengan menggunakan gaya desain yang 

dinamis, rapih dan bersih serta menggabungkan fotografi,  ilustrasi dan informasi yang 

tepat mampu membuat website ini menarik untuk diakses. Website ini diharapkan 

mampu memperkenalkan Desa Adat Penglipuran kepada masyarakat mengenai 

keindahan, keunikan dan kebudayaan yang dimiliki Desa Adat Penglipuran. Walaupun 

banyak cara yang dapat digunakan untuk memperkenalkan Desa Adat Penglipuran ini, 

namun pembuatan media website ini akan menjadi salah satu yang menarik untuk 

dilakukan. 
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5.2 Saran 

Desa Adat Penglipuran saat ini sudah serahusnya lebih dikenal oleh masyarakat luas 

khususnya masyarakat di luar pulau Bali. Karena keunggulan wisata pulau Bali bukan 

hanya terletak pada pantai-pantai atau tempat-tempat modern lainnya saja melainkan 

banyak desa adat di Bali yang memiliki keunikan, keindahan dan kebudayaan yang 

beragam agar pariwisata Bali dapat terus memberikan beraneka ragam keunikan untuk 

terus dinikmati oleh para wisatawan. Alangkah baiknya jika pemerintah daerah 

maupun pusat memberikan bantuan berupa promosi atau informasi mengenai desa-

desa adat yang memiliki keunikan, salah satunya adalah Desa Adat Penglipuran yang 

dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia, agar desa tersebut dapat lebih 

dikenal oleh masyarakat luas dan dapat menaikan perekonomian desa itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


