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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

 Pihak dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Palu selalu berupaya 

untuk turut serta mendukung dalam hal pemasaran pariwisata Kota Palu hal 

ini terbukti dari langkah-langkah yang telah diambil oleh dinas kebudayaan 

dan pariwisata Kota Palu, akan tetapi belum kesiapannya pemerintah dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kota Palu dalam menggunakan tekhnologi digital 

dalam promosi pariwisata khususnya dalam bidang internet (website). Hal ini 

terbukti dengan adanya beberapa faktor yang menghambat belum tercapainya 

rencana tersebut yakni dalam penyertaan tekhnologi internet sebagai metode 

tambahan promosi pariwisata Kota Palu. Pihak dinas sendiri berencana untuk 

ke depannya akan menggunakan internet ataupun media sosial khususnya 

website sebagai media promosi pariwisata.  

 Adapun faktor-faktor yang menghambat yakni terlihat jelas masih di 

dalam bidang SDM, belum siapnya para pegawai untuk menggunakan 

tekhnologi internet khusunya dalam bidang pengoperasian website menjadi 

kendala utama. Masih sukarnya website untuk dipahami oleh para pegawai 

yang sebelumnya tidak mempunyai dasar ilmu mengenai website itu sendiri. 
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Faktor-faktor yang lainnya yakni seperti website yang masih belum dikelola 

secara mandiri turut serta menjadi hambatan dalam penggunaan website 

sebagai bahan promosi, mereka beranggapan bahwa tidak adanya keleluasaan 

dalam pengoperasiannya.  

 Hal lainnya seperti ketidak siapan website itu sendiri untuk digunakan 

sebagai bahan referensi wisatawan untuk mendapatkan sumber-sumber 

mengenai objek-objek wisata yang berada di Kota Palu.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis 

berikan kepada dinas yakni terdapat dua langkah yang sebaiknya dilakukan 

yakni sebagai berikut : 

1. Jangka pendek  

Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh dinas dalam waktu terdekat ini 

yakni melakukan pelatihan kepada para pegawai yang berada di dinas 

khusunya di dalam bidang pengembangan pemasaran dan kemitraan 

adapun pelatihan yang dimaksud mengenai pemasaran melalui media 

sosial atau pun website dan pelatihan mengenai bagaimana cara 

pengoperasian sebuah website itu sendiri. Saran ini bertujuan untuk 

memberi pengetahuan sementara kepada para pegawai tentang online 

marketing agar cepat terealisainya promosi melalui internet.  
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2. Jangka panjang  

Yang pertama yakni pembelian domain, hal ini bertujuan agar pemerintah 

dinas dengan leluasa mengelola website itu sendiri tidak selalu terpaku 

dengan website pemrintah kota. Yang kedua yakni perekrutan pegawai 

yang berlatar belakang paham dengan keberadaan IT, hal ini bertujuan 

agar adanya seseorang yang dapat mengoperasikan dan mengelola website 

itu sendiri secara profesional. 
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LAMPIRAN 



Hasil Wawancara Wisatawan 1 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Apa tanggapan anda tentang 

berita-berita pariwisata yang 

dimuat di web oleh pemerintah ? 

 

Monoton mas, beritanya itu-itu terus 

tidak ada perubahan dari tahun ke tahun 

beritanya itu terus, saya jadi agak malas 

juga untk ngaksesnya  

2 Apakah hal tersebut  

mempengaruhi perasaan dalam 

diri anda untuk pergi ke tempat 

wisata tersebut ?  

 

Sebenarnya jika, berita-berita tersebut di 

update maka akan mempengaruhi saya 

untuk berwisata mas, setiap orang yang 

pergi berwisata pasti akan butuh 

informasi yang jelas dimana tempat 

pariwisata yang bagus atau yang sedang 

hits lah 

3 Apakah anda pernah pergi 

berwisata berdasarkan refersnsi 

yang anda dapat melalui media 

sosial ataupun website ?  

 

Ya otomatis iya mas, apalagi kita tinggal 

ditempat baru yang belum pernah kita 

kunjungi, apa-apa pasti kita ngakses 

internet, website kha atau IG, yang jelas 

medsos membantu lah mas untuk urusan 

berwisata 

4 Menurut anda apakah website 

dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata anda ?  

 

Menurut saya sih iya mas, setiap kita mau 

pergi berwisata pasti akan membutuhkan 

sumber informasi yang jelas, tempatnya 

itu dimana, seberapa jauh dari kota, 

disana ada apa aja (yang kita dapat), ada 

fasilitas apa aja 

5 Bagaimana kriteria anda Kalau menurut saya :  

a. Nama dari webnya mudah 



terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

b. Berita-beritanya bar uterus (terupdate) 

c. Informasi jelas 

d. Menarik 

e. Ada kolom komentar buat tanya 

jawab 

f. Yang dipasang fotonya benar-benar 

foto asli jangan editan, kalau perlu 

hasil dari repost an wisatawan lain  

g. Gampang ditemuin di google nama 

webnya 

h. Beritanya gak copas 

6 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

- 

7 Bagaimana tanggapan anda 

tentang promosi pariwisata 

melalui website ?  

 

Bagus sih, soalnya kita kan pasti tiap hari 

pegang hp walaupun nggak lama, kita 

pasti ngakses internet dan mencari 

tempat-tempat pariwisata melalui 

internet, jadi bagus lah kalau internet 

digunain bahan promosi, lagian kita juga 

seringan baca internet dari pada koran 

8 Menurut anda apakah promosi 

pariwisata melalui website telah 

efektif ?  

 

Kalau di lihat dari kelebihannya dari pada 

medsos yang lain cukup efektif sih mas, 

lebih mudah ngetik di google misalnya 

“tempat pariwisata di kota palu” dari 

pada harus ngetik nama akun di ig kha, 



 

Hasil Wawancara Wisatawan 2 

No Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1 Apa tanggapan anda tentang 

berita-berita pariwisata yang 

dimuat di web oleh pemerintah ? 

 

Berita yang dimuat masih belum banyak 

dan bahkan jarang di update, kalau info 

objek wisata jarang kita ngakses web 

pemerintah, kita malahan sering dapat 

info wisata kadang dari web lain, ig ama 

teman sendiri. 

2 Apakah hal tersebut  

mempengaruhi perasaan dalam 

diri anda untuk pergi ke tempat 

wisata tersebut ?  

 

Ya kalau misalnya berita yang di muat 

bener apa adanya, terus tempat 

pariwisatanya bener-bener ada, nggak 

Cuma foto doang, ya pasti 

mempengaruhi mas kan kalau kita mau 

wisata pasti butuh info 

3 Apakah anda pernah pergi 

berwisata berdasarkan refersnsi 

yang anda dapat melalui media 

sosial ataupun website ?  

 

Pernah sih mas, tapi kalau saya 

seringnya melalui teman yang udah 

pernah kesana mas, jadi kan infonya 

lebih dapat dipercaya. 

4 Menurut anda apakah website 

dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata anda ?  

 

Kalau websitenya real terus beritanya 

yang dimuat disana cocok sama objek 

nya sih, otomatis iya mas  

facebook kha 



5 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

a. Webnya mudah diakses 

b. Beritanya nyata (dapat 

dipertanggungjawabkan) 

c. Tampilan menarik 

d. Info nya jelas 

6 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

Penting, karena menurut saya kalau kita 

mau berwisata tuh pasti butuh info yang 

jelas. yang dapat dipercaya, jadinya kan 

kita kalau mau berwisata jadi mudah  

7 Bagaimana tanggapan anda 

tentang promosi pariwisata 

melalui website ?  

 

Menurut saya cukup efektif, karena 

setiap orang kan pasti punya HP yang 

bisa buat online tuh jadinya pas deh 

8 Menurut anda apakah promosi 

pariwisata melalui website telah 

efektif ?  

 

Menurut saya sih efektif, karena 

sekarang kan serba online, apa-apa 

semuanya dipasarkan melalui internet, 

jadi sudah pas lah kalau pariwisata 

gunain internet buat promosi 

 

Hasil Wawancara  Wisatawan 3 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Apa tanggapan anda tentang 

berita-berita pariwisata yang 

dimuat di web oleh pemerintah 

? 

Beritanya yang dimuat di sana masih 

berita lama-lama mas, jadi waktu kita 

lihatnya juga bingung ini benar gak ya, 

emang disana udah seperti ini ya, kita 

kan butuh informasi yang lebih real 



 dengan keadaan yang ada di sana. 

2 Apakah hal tersebut  

mempengaruhi perasaan dalam 

diri anda untuk pergi ke tempat 

wisata tersebut ?  

 

Ya mempengaruhi mas, setiap kita mau 

berwisata kan pasti butuh info yang jelas 

dan lengkap, jadi kalau info yang 

diberikan lengkap dana pa adanya 

otomatis pasti kan sering ngaksesnya. 

3 Apakah anda pernah pergi 

berwisata berdasarkan refersnsi 

yang anda dapat melalui media 

sosial ataupun website ?  

 

Pernah mas, tapi jarang kita mau pergi 

berwisata berdasarkan di web pemerintah 

soalnya infonya gak jelas, jadi kita juga 

bingung. 

4 Menurut anda apakah website 

dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata anda ?  

 

 Ya bisa sih mas, menurut saya semua 

medsos dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata, karena medsos 

sering digunain orang-orang jadi bagus 

sih kalau medsos digunain buat promosi. 

5 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

a. Informasi lengkap 

b. Ada nomor yang dapat dihubungi 

c. Beritanya terbaru 

d. Tempatnya menarik 

e. Gampang di akses 

6 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

Penting mas soalnya kalau kita mau 

berwisata pasti membutuhkan informasi-

informasi tempat yang layak yang 

dikunjungi 



 

7 Bagaimana tanggapan anda 

tentang promosi pariwisata 

melalui website ?  

 

Kalau promosi pariwisata melalui 

internet, cukup efektif karena hampir 

setiap orang itu punya HP yang bisa 

online jadi ya sudah cukup bagus lah 

8 Menurut anda apakah promosi 

pariwisata melalui website telah 

efektif ?  

 

Menurut saya sih efektif, karena dilihat 

dari zaman sekarang semuanya 

dipasarkan secara online jadi sudah tepat 

jika pariwisata mulai memasarkan 

melalui online 

 

Hasil Wawancara Wisatawan 4 

No Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1 Apa tanggapan anda tentang 

berita-berita pariwisata yang 

dimuat di web oleh pemerintah 

? 

 

Jarang saya ngakses berita disana mas, 

saya lebih sering mengakses berita yang 

dimuat di web lain. Alasanya, ya saya 

kurang tau website dinas mas. 

2 Apakah hal tersebut  

mempengaruhi perasaan dalam 

diri anda untuk pergi ke tempat 

wisata tersebut ?  

 

Jelasnya sih iya mas soalnya kan kita 

butuh informasi kalau mau pergi 

berwisata mau itu dari web, teman, atau 

lainnya  



3 Apakah anda pernah pergi 

berwisata berdasarkan 

refersnsi yang anda dapat 

melalui media sosial ataupun 

website ?  

 

Hampir sering sih mas kalau saya mau 

berwisata ngeliat di web atau di medsos 

dimana aja tempat yang bagus.  

4 Menurut anda apakah website 

dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata anda ?  

 

Menurut saya iya, soalnya saya juga 

sering gunain internet untuk mencari 

informasi baik itu tempat wisata. Apalagi 

info nya dapat dipertanggungjawabkan.  

5 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

a. Tampilan menarik  

b. Mudah di akses 

c. Informasinya jelas 

d. Beritanya lengkap 

6 Bagaimana kriteria anda 

terhadap media referensi 

pariwisata ?  

 

- 

7 Bagaimana tanggapan anda 

tentang promosi pariwisata 

melalui website ?  

 

Menurut saya bagus sih mas soalnya 

sekarang kan apa-apa serba online jadi 

sudah tepatlah jika promosi pariwisata 

melalui website dapat dilihat olej semua 

orang dari manapun. 



8 Menurut anda apakah promosi 

pariwisata melalui website 

telah efektif ?  

 

Menurut saya sih sudah, jika website 

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, 

kalau Cuma dibiarkan saja  ya percuma 

mas  

 

Hasil Wawancara Wisatawan 5 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Apa tanggapan anda tentang 

berita-berita pariwisata yang 

dimuat di web oleh pemerintah ? 

 

Beritanya lama-lama dan kurang 

diperbarui jadi agak susah untuk 

mendapatkan info yang jelas, dari sana 

jadi agak malas bukanya karena 

beritanya kurang diupdate 

2 Apakah hal tersebut  

mempengaruhi perasaan dalam 

diri anda untuk pergi ke tempat 

wisata tersebut ?  

 

Kalau pakai refernsi lain pernah mas, 

soalnya saya sering ngakses internet 

terlebih dahulu sebelum pergi ketempat 

pariwisata mas 

3 Apakah anda pernah pergi 

berwisata berdasarkan refersnsi 

yang anda dapat melalui media 

sosial ataupun website ?  

 

Sering malahan mas, pokoknya setiap 

saya mau berwisata pasti saya cari info 

nya dulu di internet 

4 Menurut anda apakah website Kalau menurut saya, sekarang lagi 

musimnya online tuh jadi gunain 



dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pariwisata anda ?  

 

internet tepat sih buat nyari konsumen 

yang jauh-jauh mas 

5 Bagaimana kriteria anda terhadap 

media referensi pariwisata ?  

 

a. Informasi yang jelas 

b. Tampilan webnya menarik 

c. Mudah di akses 

6 Bagaimana kriteria anda terhadap 

media referensi pariwisata ?  

 

- 

7 Bagaimana tanggapan anda 

tentang promosi pariwisata 

melalui website ?  

 

Promosi pariwisata melalui website 

sangatlah baik karena setiap orang pasti 

kan punya smartphone buat online tuh 

jadi kesempatan yang baik untuk 

promosi pariwisata.  

8 Menurut anda apakah promosi 

pariwisata melalui website telah 

efektif ?  

 

Menurut saya sudah efektif sih mas jika 

web tersebut sudah benar-benar 

digunakan secara baik dan dapat 

dikaitkan dengan medsos lain malah 

bagus mas 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA (WISATAWAN) 

1. Apa tanggapan anda tentang berita-berita pariwisata yang dimuat di web oleh 

pemerintah ? 

2. Apakah hal tersebut  mempengaruhi perasaan dalam diri anda untuk pergi ke 

tempat wisata tersebut ?  

3. Apakah anda pernah pergi berwisata berdasarkan refersnsi yang anda dapat 

melalui media sosial ataupun website ?  

4. Menurut anda apakah website dapat digunakan sebagai bahan referensi 

pariwisata anda ?  

5. Bagaimana kriteria anda terhadap media referensi pariwisata ?  

6. Apakah referensi penting untuk sumber informasi wisata ? Alasannya ? 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang promosi pariwisata melalui website ?  

8. Menurut anda apakah promosi pariwisata melalui website telah efektif ?  

 



PEDOMAN WAWANCARA (DINAS PARIWISATA) 

1. Seberapaseringmelakukanevaluasipromosimelalui media sosial?  

2. Sejauh mana promosi yang telahdilakukanolehpemerintah? 

3. Sejauh mana promosi yang telahdilakukanolehpemerintahmelalui media 

sosialkhususnyawebsite? 

4. Bagaimanamenurutpemerintahterhadappemasaranmelaui media sosialatau 

website? 

5. Seberapaseringmengupdateberitatentangobjekpariwisata di web pemerintah?  

6. Apakahadapembaruantampilan web?  

7. Bekerjasamadengansiapakahselakupenyediajasa web?  

8. Apakendala yang dialamiolehpemrintahdalampromosiobjekpariwisatamelalui 

media sosialkhususnyawebsite? 

9. Padasaatpenampilanberita di web 

apakahsudahterlampirkannomorhandphoneatau telephone 

daripengelolapariwisataataupemerintahsebagaibahaninformasiuntukwisatawan

?  

10. Bagaimanaupaya yang dilakukanpemerintahjikamendapatkan saran 

dariwisatawanterhadapobjekpariwisata yang dimuat di web baikitu saran 

positifmaupunnegatif? 

11. Bagaimanasikappemerintahterhadapgagasan yang 

diberikanmasyarakatmengenaipariwisata yang ada di kotapalu? 



HasilWawancaraDenganDinas 

N

o 

 Pembahasan 

1 Seberapaseringmelakukanevaluasi

promosimelalui media sosial?  

 

Kalauevaluasimasalah media 

sosialkitajarangngelakuindankayanya 

juga 

belumpernahtapikalauevaluasimasala

hpromosidanlainnyayasudahdilakuka

n, 

tapisaatinimasihdilakukankarenasaya 

juga masihbaru di sini, masihtransisi 

2 Sejauh mana promosi yang 

telahdilakukanolehpemerintah? 

 

Sejauhinimetodepemasran yang kami 

gunakanmasihsamadenganmetode-

metodesebelumnya, soalnyasaya juga 

masihbaru di 

sinisekitarduaminggujadibelumbanya

kadaperubahandenganmetodepromosi 

yang digunakan, metode-

metodeitusendirisepertimenjalinkerjas

amadenganbeberapainstansiyamisaln

yasaja hotel, pengadaan event seperti 

yang kemarinini kami berhasiladakan 

festival teluktomoni 2016, 

danmaudiadakanlagi di tahunini, 

terusbarang kali yapromosiseperti di 

suratkabarataumajalah, kadang juga 

ya di muat di suratkabaronline 



3 Sejauh mana promosi yang 

telahdilakukanolehpemerintahmel

alui media 

sosialkhususnyawebsite? 

 

nah 

inikitasadarikalaupemasaranonlinesan

gatkurangbuatkita, masihbanyak yang 

belumpahampemasaranonlineituseper

tiapa, terusmengelolanyabagaimana, 

sebenarnyakita juga 

punyawebsiteyawalaupunwebsitenya

masihgabungamapemkot, saya juga 

rencanakedepannyakitapunyawebsite 

yang benar-benar di kelolaoleh orang 

IT, 

sayaberencananantikedepannyawisata

wanitudipermudahdenganadanyawebs

itemulaidari info hotel, guidenya, 

terus info-info lainnya yang 

memudahkanwisatawan 

4 Bagaimanamenurutpemerintahter

hadappemasaranmelaui media 

sosialatau website? 

 

sebenarnyakitasudahkepikirandarijau

h-jauhhariuntukgunaiinwebsitedan 

yang 

lainnyayatapiitusihmasihadabebrapak

endala, 

jadiuntuksejauhinikitayamasihfokussa

mametodepemasaran yang kaya tadi, 

untukkedepannyajikakitasudahbenar-

benarsiappastiakancepetterealisasi 

5 Seberapaseringmengupdateberitat

entangobjekpariwisata di web 

Untukngupdateberita di website 

kitajarangya, 

soalnyawebnyakitaitumasihgabungsa



pemerintah?  

 

mapemkotjadiagaktidakleluasa juga, 

yakemungkinannantikitabuat web 

yang baruaja. 

6 Apakahadapembaruantampilan 

web?  

 

Wahkalaudarikitasihbelumpernahngel

akuinsoalnyagakada yang 

pahammasalahngerubah-ngerubah 

kaya gitu, gak tau juga 

kalaudaripemkotudahngerubahapabel

um 

7 Bekerjasamadengansiapakahselak

upenyediajasa web?  

 

Untukpenyediajasa web 

kitamasihberkerjasamadengan yang 

disediainsamapemerintah yang 

biasanya di belakangnya go.id 

itulangsungdaripemerintah 

8 Apakendala yang 

dialamiolehpemrintahdalampromo

siobjekpariwisatamelalui media 

sosialkhususnyawebsite? 

yah, yang jelaskualitassdmnya mas, 

kitatahusendirikantidaksemua orang 

pahambagaimanamengoperasikan 

web itu, 

merekatidakpahambagaimanacarame

ngelola web itu, bahasa yang 

dipakaibuat di web sepertiituapa, 

kanbedabahasapemasaranamabahasas

ehari-hari, kita juga 

punyakeinginanuntukmerekrut SDM 

yang berkualitasdanberkompeten 

yang pastipaham IT 

9 Padasaatpenampilanberita di web Sampaisaatinibelumya, 

nantinyakitaakansediain info 



apakahsudahterlampirkannomorha

ndphoneatau telephone 

daripengelolapariwisataataupemer

intahsebagaibahaninformasiuntuk

wisatawan?  

 

buatwisatawanitusejelas-jelasnya, 

tentang guide, objek, hotel 

amalainnya 

1

0 

Bagaimanaupaya yang 

dilakukanpemerintahjikamendapat

kan saran 

dariwisatawanterhadapobjekpariw

isata yang dimuat di web baikitu 

saran positifmaupunnegatif? 

 

Yaotomatiskitaakanperbaikimasalahit

u agar 

wisatawannantinyaitutidakkebingung

an 

1

1 

Bagaimanasikappemerintahterhad

apgagasan yang 

diberikanmasyarakatmengenaipari

wisata yang ada di kotapalu? 

 

yapastikitaakanselalumendukungjikaa

damasyarkat yang 

punyagagasanterhadappariwisata, 

setiapada event 

pastikitaakanmelibatkankomunitas-

komunitas yang 

berhubungandenganpariwisata yah 

kitaajakbertukarpikiranlahdanuntukm

engajakmerekaberpartisipasidalam 

acara 

 



BUKTI FOTO-FOTO 

Fotobersamawisatawanketikamelakukanwawancara 

 

 

 

 



Fotobersama KABID PromosiDinasKebudayaan Dan Pariwisata Kota 

Paluketikamelakukanwawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KeadaanDinasKebudayaan Dan Pariwisata Kota Palu 
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