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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan riset yang dilakukan, proses pengerjaan

sketsa, pendesainan karya, laporan, konsep, diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut :

• Berhasilnya suatu penerapan atau perubahan persepsi

diperlukan adanya kematangan dan kesiapan dari Kota atau

Kabupaten yang bersangkutan. Ada syarat-syarat yang

harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu persepsi yang

baru (seperti pada teori yang terdapat dalam bab 2).

• Keberhasilan suatu ”City Branding” dapat dicapai dengan

adanya suatu ciri khas yang kuat yang membedakan kota

tersebut dengan kota lain. Dengan adanya hal tersebut,

dapat membawa Kabupaten / Kota yang bersangkutan

kepada apapun tujuan dari ”City Branding” tersebut.

• Keberhasilan ”City Branding” dapat terwujud dengan

adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan

seluruh lapisan masyarakat.

• Pada zaman sekarang ini banyak orang yang memukul

rata, menyamakan persepsi dalam memandang suatu

permasalahan. Seperti halnya dalam Kabupaten Garut.

Banyak orang berpandangan bahwa kota yang maju

hanyalah kota yang memiliki banyak gedung-gedung

tinggi didalamnya. Sehingga dengan kondisi geografis

Kabupaten Garut yang sebagian besar masih terdiri dari

wilayah pegunungan, mengakibatkan banyak persepsi

negatif yang dilontarkan atas Garut yang sebenarnya
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bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ada atas

Kabupaten Garut ini.

• Menumbuhkan kebanggaan dalam diri masyarakat luas

bukanlah sesuatu yang mudah. Seberapa lama hal itu

terwujud ditentukan oleh seberapa eratnya kerjasama

antara masyarakat dengan pemerintah yang bersangkutan.

Karena ketika semua program dalam ”City Branding” ini

dapat terwujud, secara otomatis akan menarik kebanggaan

dan rasa cinta masyarakat Garut terhadap kotanya.

• Program ”City Branding” ini bisa dikatakan masih sangat

sedikit sekali dilakukan, khususnya di Bangsa Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang pastinya

akan menghambat pelaksanaan program tersebut. Selain

itu juga yang menjadi penghalang lain adalah kurangnya

hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat

setempat yang mengakibatkan sulitnya pencapaian sasaran

sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Juga yang beberapa waktu ini terjadi pada masyarakat

Garut, hal serupa ini tak jarang pula terjadi pada kota-kota

lainnya. Yaitu kurangnya kedisiplinan warga pemerintah

yang menjabat di daerah-daerah, seperti misalnya:

munculnya koruptor-koruptor yang duduk menjabat pada

kursi pemerintahan. Hal demikian mengakibatkan terus

berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah dan terhadap kegiatan atau rencana program-

program yang akan diadakannya.

• Untuk menemukan hal yang dibutuhkan oleh suatu tempat

perlu adanya penelitian yang dalam, pendekatan yang

didasarkan pada kondisi masyarakat yang bersangkutan.

• Rasa kebanggaan perlu dipupuk sejak dini. Banyak orang

pada zaman sekarang ini lebih condong pada sesuatu yang

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


BAB IV Kesimpulan dan Saran 66

Laporan Tugas Akhir Universitas Kristen Maranatha

terkesan modern ataupun ”berkiblat barat”, ”berkiblat

Jepang”, dan lain sebagainya. Melihat dan belajar dari

sesuatu yang lebih maju tentulah suatu hal yang sangat

baik. Akan tetapi, yang perlu kita miliki adalah

kebanggaan untuk mengenakan apa yang ”diri kita miliki”.

Apapun yang kita miliki tidak akan berkembang ketika kita

hanya memandangnya dengan sebelah mata. Ketika kita

dapat mencintai ”diri sendiri” dan berbangga akannya,

dengan sendirinya kita akan mengembangkan potensi yang

ada didalamnya. Sesuatu tidak akan berkembang ketika

sesuatu tersebut tidak dihargai dan tidak kita sentuh.

• Adalah kebiasaan masyarakat kita yang cenderung bersifat

”acuh tak acuh” terhadap potensi dalam negara / kota nya.

Oleh karena itu dibutuhkan sarana-sarana yang bersifat

edukatif guna menyampaikan informasi yang terdapat pada

kota / bangsa kita. Seperti pepatah yang berkata ”Jika

bukan kita yang peduli, lantas siapa yang peduli akan

bangsa / kota kita?”; ”Jika bukan kita yang berbangga dan

mengembangkan potensi kota kita, lantas siapa yang akan

melakukannya?”.

4.2 Saran

• Saran Untuk Diri Sendiri :

1. Agar dapat lebih baik lagi dalam mengatur waktu dan

berdisiplin dalam pengerjaan sesuatu

2. Lebih baik lagi dalam mendesain, dalam mempelajari

sesuatu yang baru

• Saran Untuk Masyarakat Garut & Umum :

1. Tanamkan kebanggaan dalam diri kita sejak dini

2. Hargai budaya dan ciri khas bangsa kita, karena

keterpurukan bangsa kita akan berakhir ketika semua
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masyarakatnya menghargai dan mengembangkan potensi

yang ada

3. Selalu kembangkan nilai-nilai positif, kedisiplinan serta

kejujuran dalam diri dan hati kita

4. Setiap tempat ataupun kota memiliki peranan yang

berbeda-beda. Berbangga dan bersyukurlah atas peranan

apapun yang kota kita perankan.

5. Dapat mendukung program-program pemerintah dan

program-program lain yang dapat membawa bangsa/kota

kita menjadi lebih baik lagi

• Saran Untuk Pihak FSRD Maranatha :

1. Agar penguji baik pembimbing dapat memberikan kritik

maupun saran kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat

semakin siap untuk terjun pada dunia kerja dengan

memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup dalam

bidangnya.

• Saran Untuk Penelitian Selanjutnya :

1. Agar dapat menampilkan desain yang lebih baik dengan

konsep yang matang dan menjawab kebutuhan kota yang

bersangkutan.

2. Terjun langsung ke lapangan, karena disitu terdapat banyak

informasi yang ”up to date”, tidak dibuat-buat dan juga

tidak dapat dika dapatkan dari teori-teori yang ada didalam

buku.
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