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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah melakukan berbagai macam proses, maka didapatlah beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

Cina Benteng merupakan warisan sejarah dari kedatangannya penduduk Tionghoa ke 

Indonesia dan asal muasal dari perkembangan kebudayaan Tionghoa di kota 

Tangerang. Oleh kerena itu kebudayaan Cina Benteng perlu dilestarikan dan disebar 

luaskan tentang sejarah dan kebudayaannya kepada masyarakat luas agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dari pandangan masyarakat tentang warga Cina Benteng.  

 

Beberapa perayaan sangat menarik dan mempunyai nilai wisata yang sangat tinggi, 

oleh sebab itu perlu lebih dikembangkan promosinya agar semua lapisan masyarakat 

dapat mengetahui dan menikmati kebudayaan Cina Benteng. Dan juga bisa 

menjadikan kota Tangerang sebagai salah satu tempat tujuan wisata budaya yang 

dominan dengan kebudayaan Tionghoa.  

 

Dengan adanya pengembangan dan perombakan pada sistem promosi dengan 

menggunakan media digital sebagai media untuk mempromosikan kebudayaan Cina 

Benteng, bisa menjadikan wisata Cina Benteng mudah di akses dan dapat menjadi 

salah satu wisata budaya yang sangat menarik di Indonesia. 
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5.2 Saran 

 

5.2.1 Bagi Diri Sendiri 

 

Melalui proses Tugas Akhir ini saya mendapatkan beberapa hal yang sangat penting, 

sebagai berikut: 

 

 Belajar tentang pemikiran yang lebih tersistem dan terarah dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

 Belajar untuk mampu menggali lebih dalam suatu masalah dan 

pengembangan dari masalah tersebut yang dapat menghasilkan solusi yang 

lebih baik. 

 Belajar bersabar dan menghargai waktu yang disediakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang sangat penting. 

 

5.2.2 Bagi Masyarakat Cina Benteng 

 

 Teruslah berkarya dan tetap original untuk karyanya. 

 Tetap pegang warisan sejarah dan sebar luaskan pengetahuan tentang sejarah 

dari masa lalu Cina Benteng tersebut. 

 Jaga keindahan keragaman budaya yang telah ada dan selalu terbuka untuk 

semua masukan dari lapisan masyarakat. 

 

5.2.3 Bagi Pemerintah dan Masyarakat Umum 

 

 Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat lebih peduli 

dengan peninggalan sejarah dan ilmu pengetahuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman tentang suatu sejarah dan menjadikan sisi negatif bagi 

sejarah tersebut. Bila tidak dimulai dari sekarang di era yang sangat maju 

seperti sekarang ini, tanpa adanya pelestarian maka sebuah sejarah kian lama 

akan hilang dan dilupakan.  


