
 
 

BAB V 

PENUTUP  

 

1.1.   Kesimpulan 

 Seperti cabang olah raga lain, freestyle BMX juga merupakan hal yang dapat 

digali potensinya, sehingga dari BMX kita juga bisa menorehkan prestasi yang 

membanggakan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa komunitas BMX Boyolali 

juga tidak jarang membawa nama kota asalnya dalam perlombaan tingkat nasional, 

tentunya kontribusi yang diberikan oleh komunitas BMX Boyolali kepada nama 

kotanya sendiri patut diperhitungkan, maka dari itu diharapkan melalui film 

dokumenter komunitas BMX Boyolali ini anggapan msyarakat tentang komunitas 

BMX Boyolali yang buruk bisa dipatahkan, karena sebenarnya masyarakat hanya 

kekurangan informasi tentang seluk beluk komunitas BMX Boyolali, dengan 

adanya film dokumenter BMX Boyolali diharapkan masyarakat menjadi tau apa 

saja sebenarnya yang dilakukan oleh komunitas BMX Boyolali, prestasi apa saja 

yang sudah mereka raih, apa alasan mereka menggunakan fasilitas umum untuk 

bermain BMX dan harapan mereka terhadap pemerintah tentang kelangsungan 

komunitas BMX Boyolali. 

Melalui film dokumenter komunitas BMX Boyolali ini juga diharapkan 

pemerintah dapat mempertimbangkan realisasi fasilitas untuk bermain BMX bagi 

komunitas BMX Boyolali karena nantinya film dokumenter ini akan diserahkan 

kepada pemerintah daerah beserta proposal permohonan pembuatan tempat bermain 

BMX untuk kabupaten Boyolali. Disamping itu, bukan tidak mungkin pemerintah 

tidak pernah menghiraukan keberadaan komunitas BMX Boyolali hanya karena 

kurangnya informasi mengenai komunitas BMX Boyolali, sama halnya dengan 

masyarakat yang berpandangan negatif terhadap komunitas BMX Boyolali. Karena 

film ini nantinya akan dipublikasikan melalui media online Youtube, media yang 

dapat diakses tanpa batas dan sangat memungkinkan untuk di akses oleh siapapun, 

tidak menutup kemungkinan untuk informasi dalam film ini bisa sampai kepada 

pemerintah. 

 



 
 

1.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil perancangan film dokumenter diatas, penulis 

memberikan saran kepada masyarakat agar lebih memahami apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh komunitas BMX Boyolali, supaya persepsi mereka tidak lagi salah 

hanya karena kurangnya informasi tentang komunitas BMX Boyolali, oleh karena 

itu penulis merancang solusi dengan membuat film dokumenter BMX Boyolali 

yang berisi informasi lengkap dan mudah dipahami, disamping itu film 

dokumenter BMX Boyolali juga sangat mudah diakses melalui media online 

youtube. 

Saran dari penulis selanjutnya adalah untuk pemerintah daerah kabupaten 

Boyolali, berdasarkan penjabaran yang sudah ada sebelumnya, alangkah baiknya 

bagi pemerintah Boyolali untuk lebih memperhatikan komunitas BMX Boyolali 

dan komunitas sejenis seperti skate board dan komunitas-komunitas lain yang juga 

perlu perhatian pemerintah, karena seperti yang kita tau kontribusi mereka dalam 

menorehkan prestasi dan mengharumkan nama kota Boyolali juga patut 

diperhitungkan. 

 


