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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Terdapat hal kontradiktif atas lokasi keberadaan Museum  Benteng 

Heritage yaitu pasar lama merupakan zero point/cikal bakal Kota Tangerang yang 

mempunyai nilai strategis (positif) dan lokasi museum yang terletak di dalam 

pasar yang mana hal ini dinilai kurang strategis (negatif) dari sisi calon 

pengunjung. Oleh karena adanya masalah yang dapat menggangu dari lingkungan 

museum tersebut, maka penulis berinisiatif untuk memberikan solusi atas hal 

kontradiktif itu. Penulis akan melakukan penyeragaman antara museum dengan 

lingkungan disekitarnya. 

2. Adapun penyeragaman yang akan di lakukan oleh penulis yaitu 

memperkenalkan keberadaan Museum Benteng Heritage kepada masyarakat 

dengan melakukan perancangan media promosi melalui media Above The Line 

dan Below The Line. Dan dengan melakukan perancangan media promosi melalui 

kedua media tersebut diharapkan masyarakat tertarik dan berkenan untuk 

mengunjungi Museum Benteng Heritage. 

3. Dalam melakukan perancangan desain, penulis membuat desain tanpa 

menghilangkan pemahaman nilai budaya masyarakat Cina, yang menggambarkan 

: keteguhan, keberanian, keindahan, keceriaan dan keakraban dari masyarakat 

Cina. Konsep desain tersebut memiliki kekonsistenan dalam penggunaan warna 
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dan pesan pada media-media promosi yang akan dibuat, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui dan menerima pesan yang akan disampaikan penulis. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis terhadap keberadaan 

museum, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

- Museum Benteng Heritage 

1  Agar melakukan promosi Museum Benteng Heritage kepada masyarakat 

secara lebih aktif dan dibuat lebih menarik serta lebih spesifik dalam 

memperkenalkan  Museum Benteng Heritage, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui keberadaan museum dan berkenan mengunjungi museum tersebut. 

2.   Melakukan koordinasi/kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah    

Tangerang khususnya Dinas Pariwisata agar keberadaan Museum Benteng 

Heritage tetap terjaga dan terlestarikan. 

- Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Tangerang 

Lebih memberikan perhatian kepada Museum Benteng Heritage, karena museum 

tersebut merupakan salah satu situs peninggalan sejarah kota Tangerang, yang 

mana lokasinya terletak dikawasan zero point/cikal bakal kota Tangerang. 

Karena bagi penulis, Museum Benteng Heritage sangat menarik, memiliki potensi 

dan sangat disayangkan apabila masyarakat luas terutama masyarakat kota 

Tangerang tidak mengetahui tentang keberadaan Museum Benteng Heritage. 
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