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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari kegiatan promosi yang dilakukan tersebut mengandung makna sebuah 

kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran suatu produk 

yang ditawarkan agar bersedia menerima dan loyal pada produk yang ditawarkan 

tersebut. Selain itu juga sebuah promosi memerlukan media agar dapat 

disampaikan kepada masyarakat luas, maka dari itu digunakan media situs 

tersebut agar dapat menjangkau target pasar yang begitu luas yaitu dari luar negri 

maupun dalam negri. 

 

 Perancangan tersebut telah sampai pada tahap peluncuran atau online 

hingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan memberikan informasi yang 

dibutuhkan antara lain informasi mengenai Pantai Tanjung Bira, Pembuatan Kapal 

Phinisi, dan Suku kajang; ada juga berita; bagaimana ke sana; galeri foto; fasilitas 

berupa transportasi, penginapan, dan  olahraga air; kemudian peta kabupaten 

Bulukumba; dan kontak untuk mengirimkan pesan. 

 

 Para wisatawan yang ingin mendapatkan informasi tentang Pantai Tanjung 

Bira dapat mengakses situs tersebut dengan membuka link www.lovelybira.com. 

Untuk menjangkau target audience yaitu wisatawan lokal maupun internasional 
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maka pada situs ini dilengkapi dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan dan 

Inggris. 

 

 Promosi untuk Pantai Tanjung Bira   diharapkan mampu mencapai tujuan 

agar masyarakat dapat mengenal dan mendapatkan informasi yang positif 

mengenai pantai tersebut. Melalui situs tersebut juga diharapkan agar masyarakat 

dapat mengetahui bahwa pantai pasir putih tersebut, sebagai tempat yang ideal 

untuk masyarakat yang ingin mendapatkan wisata bahari dan budaya yang unik 

dari tempat atau pantai-pantai yang ada di Indonesia ini. 
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5.2. Saran 

Agar situs lovelybira.com dapat digunakan untuk seterusnya dengan semaksimal 

mungkin, diharapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bulukumba dapat merawat situs tersebut untuk jangka panjangnya. Selain itu 

diharapkan juga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba 

dapat melakukan promosi terhadap situs lovelybira.com dengan cara memasang 

iklan pada situs-situs yang berhubungan dengan Pantai Tanjung Bira. 
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