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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Event Jambore Wanita & Gunung merupakan sebuah event yang 

diselenggarakan oleh komunitas Wanita & Gunung dengan tujuan untuk 

mengkampanyekan pendakian yang aman dan nyaman dalam berkegiatan di 

alam bebas. Dari event inilah diharapkan peserta lebih mengetahui apa saja 

yang harus dipersiapkan ketika melakukan kegiatan mendaki gunung. Selain 

itu diharapkan para peserta bisa membagikan ilmu yang mereka dapatkan ini 

kepada masyarakat lainnya yang memiliki hobi mendaki gunung sehingga 

dapat mengurangi angka kecelakaan di gunung. Event Jambore Wanita & 

Gunung terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

1. Perencanaan  event Jambore Wanita & Gunung  

Dalam menganalisis SWOT ini, komunitas Wanita & Gunung telah 

melakukannya dengan baik sehingga dapat menitik beratkan pada 

kekuatan dan kelemahan dari event serta mengamati semua gejala dari 

peluang dan ancaman dengan tujuan untuk mengetahui peluang untuk 

kedepannya atau kesuksesan event serta ancaman yang harus diantisipasi. 

Tema yang dipilih oleh komunitas Wanita & Gunung sudah baik. Tema 

kenapa mendaki gunung? Ini adalah sebuah tema yang singkat, padat, dan 

jelas. Untuk target sasarannya adalah wanita dan pria usia 13-60 tahun 

yang tertarik dan memiliki hobi mendaki gunung. Waktu dan tempat 
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dipilih berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pada 29-30 Oktober 2016 

di bumi perkemahan Candi Prambanan. Dalam mementukan anggaran 

biaya komunitas  ini kurang spesifik dalam memperjelas rincian seluruh 

kebutuhan yang mereka keluarkan. Untuk strateginya mereka membentuk 

panitia, mendatangkan narasumber serta mempromosikan event ini dengan 

menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram dan Twitter. .  

1. Pelaksanaan Event Jambore Wanita & Gunung 

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya 

komunitas Wanita & Gunung telah melaksanakan event Jambore Wanita 

& Gunung sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Mulai dari memerikasa persiapan peralatan, mengkonfirmasi kehadiran 

peserta dan juga narasumber hingga event dapat dilaskanaakan, 

memeriksa fasilitas yang ada seperti toilet, tenda untuk peserta, dan joglo 

untuk tempat diskusi. Untuk media dan sponsornya mereka mendapat 

bantuan dari Wartapala Indonesia serta perusahan-perusahaan alat 

outdoor.   

2. Evaluasi event Jambore Komunitas Wanita & Gunung 

Dalam evaluasi ini, komunitas  Wanita & Gunung menggunakan 

Post Event Evaluation.  Dalam evaluasi ini, sudah baik karena komunitas 

Wanita & Gunung menentukan hasil akhir dari pelaksanaan event 

Jambore yang mengukur banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan 

serta menilai dari terlaksananya semua kegiatan yang telah direncanakan 

dan tidak ada kendala yang serius saat event diselenggaarakan 
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B. SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran 

tentang event Jambore Wanita & Gunung sebagai berikut :  

1. Koordinasi yang dilakukan antara pihak baik panitia maupun narasumber 

harus saling terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang baik dapat 

dilakukan salah satunya dengan pembuatan notulensi. Tujuannya agar apa 

yang dihasilkan saat rapat informasinya bisa disebarluaskan kepada 

seluruh panitia, termasuk panitia yang tidak dapat hadir saat rapat. Setiap 

rapat sebaiknya selalu fokus pada tujuan terselenggaranya event yaitu 

untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pendakian yang aman dan 

nyaman. 

2. Perubahan pada rundown acara sebaiknya dilakukan pada saat 

perencanaan, sehingga tidak menghambat jalannya proses acara yang lain. 

3. Persiapan peralatan khususnya teknisi yang lebih disiapkan lagi seperti 

percobaan pada alat-alat yang akan digunakan harus berfungsi dengan 

baik. Suara yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan, 

dipastikan tidak terdapat gangguan dari bunyi apapun diluar yang 

direncanakan.  

 


