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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan dan pengerjaan tugas akhir ini, penulis menarik kesimpulan 

bahwa acara Tabanan Creative Fest sebagai berikut : 

1) Dalam mengamati dan melakukan pengerjaan tugas akhir ini, didapatkan 

bahwa acara Tabanan Creative Fest memiliki potensi yang baik dan 

menarik untuk di kunjungi tetapi media promosinya kurang baik. 

2) Dalam tingkat pengumpulan seniman dan partisipan, acara ini 

mengundang seniman yang berasal dari Tabanan dan juga akan 

mengundang beberapa seniman dari luar Tabanan, maka akan menarik 

perhatian warga sekitar Tabanan maupun turis yang sedang berada di 

Tabanan, tetapi kembali lagi media promosi yang sebelumnya nampak 

masih tertutup dan tidak terlalu besar. 

3) Dari hasil pengamatan selama pengerjaan tugas akhir, terlihat bahwa 

seniman dari Tabanan ternyata cukup banyak dan sangat disayangkan 

karena media mereka untuk berekspresi kurang, sehingga wajar saja kalau 

mereka semua pergi mencari tempat berkarya diluar daerah Tabanan, yang 

terkenal dengan daerah alami dan natural. Dan diharapkan dengan adanya 

acara Tabanan Creative Fest seperti ini, bisa menarik perhatian banyak 

orang. 
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5.2 Saran 

Dengan pengamatan dan melihat berbagai data selama melakukan tugas akhir ini, 

penulis memberikan saran agar membuat media promosi yang menarik dan lebih 

luas lagi. Karena bagi penulis, acara seperti ini sangat menarik dan sangat 

disayangkan bila orang lain dari luar Tabanan tidak tahu. 

 Penulis juga sadar bahwa solusi dari penulis, belum tentu yang terbaik dan 

belum pasti bisa membuat acara ini semakin berkembang. Tetapi penulis hanya 

bisa memberikan saran agar acara ini harus diberikan promosi yang lebih kuat 

lagi. 
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