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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Keseluruhan pihak Industri Pariwisata berpendapat bahwa peran Duta Wisata 

Salatiga perlu didukung dengan adanya potensi itu sendiri, dimana pemerintahlah yang 

seharusnya berperan aktif dalam memfasilitasi itu semua. Sebab Duta Wisata Salatiga 

bukanlah aktor utama yang dapat membuat perubahan langsung pada Kota Salatiga apabila 

menyangkut aspek besar seperti pariwisata dan budaya, mereka memiliki peran tidak lebih 

sebagai promotor dan representasi Kota Salatiga. Menjawab dari rumusan masalah maka 

ada dua hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini, berikut penjelasannya : 

Terkait Peran : 

Peran Duta Wisata Kota Salatiga sudah dijalankan sesuai dengan jobdesc yang 

diberikan, meskipun jobdescnya bersifat insidentil, dimana kegiatan Duta Wisata masih 

samar dan belum terstruktur jelas. Hal tersebut salah satunya dapat diamati dari tidak 

adanya laporan yang dibuat Duta Wisata untuk Disbudpar saat periode masa jabatannya 

telah usai, sehingga terdapat kesulitan untuk melihat hasil output dari peran yang sudah 

dijalani. Kemudian, selama satu periode masa jabatannya, Mas dan Mbak Duta Wisata 

menjadi ikon, partisipan, public relations, culture endorsement dimana keempat 

tanggungjawab ini berkaitan dengan usaha promosi potensi Kota Salatiga ke masyarakat 

umum. Disamping itu Duta Wisata tidak terlibat pada peran satu periode saja, dimana 

secara otomatis mereka akan bergabung di Pandawa untuk tetap dapat berkontribusi untuk 

Kota Salatiga. 

Terkait Dampak : 

Melalui peran Duta Wisata Salatiga, beberapa usaha Industri Pariwisata yang sudah 

pernah bekerjasama jadi lebih dikenal oleh masyarakat luas, dimana Duta Wisata ikut 
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ambil bagian dalam memasarkan produk-produk Industri Pariwisata tersebut, sehingga 

secara otomatis hal tersebut menimbulkan kepercayaan antara masyarakat dan Industri 

Pariwisata. 

 

5.2 Saran Penelitian : 

1. Perlu adanya tambahan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menangani 

bidang pariwisata serta memfasilitasi kebutuhan dan kegiatan Duta Wisata yang ada di 

Salatiga.  

2. Perlu adanya Jobdesc tetap dan terstruktur untuk Duta Wisata Kota Salatiga, sehingga 

mereka dapat secara maksimal menjalankan perannya dan memberikan kontribusi 

positif bagi Kota Salatiga maupun Industri Pariwisata. 

3. Perlu diadakan kebijakan yang mengharuskan Duta Wisata Salatiga untuk menulis 

laporan mengenai setiap tugas yang mereka ikuti selama satu periode masa jabatannya, 

agar kontribusi yang sudah mereka berikan dapat diketahui lebih jelas.  

4. Diharapkan Duta Wisata Salatiga dapat secara aktif mengadakan kerjasama dengan 

Industri Pariwisata di Salatiga, hal tersebut terkait dengan tugas mereka untuk 

mempromosikan potensi Kota Salatiga.  

5. Diperlukan peran pemerintah Kota Salatiga itu sendiri untuk mengembangkan 

pariwisata dengan memaksimalkan tata kelola maupun fasilitas. Kemudian, 

menggandeng pihak investor, industri pariwisata, tokoh seni, sekolah-sekolah, 

perguruan tinggi untuk membuat perencanaan pembangunan daya tarik wisata yang 

berkompeten di Salatiga. 

 


