
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “PENGARUH GENERASI 

MUDA, KEBUDAYAAN DAN WISATAWAN ASING TERHADAP PARIWISATA DI 

JAWA BARAT”. Tema yang penulis angkat ini sangat menarik untuk di ketahui oleh khalayak 

umum dan penulis simpulkan bahwa: 

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Jawa Barat memerlukan Unit Pelaksana Teknis yang 

khusus mengelola urusan teknis kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional 

Kebudayaan di Jawa Barat, dimana potensi benda cagar budaya atau situs budaya cukup 

banyak, fakta-fakta serta data-data sejarah yang memerlukan kajian serta beragamnya nialai-

nilai tradisi yang ada, baik yang sudah berkembang, tidak berkembang ataupun yang perlu 

digali atau dilestarikan perlu ditangani secara khusus. 

2. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai salah satu Lembaga 

pendukung Dinas Pariwisata untuk melestarikan Artifak, Benda Cagar Budaya dan Budaya 

di Jawa Barat bekerja semaksimal mungkin untuk mendukung perkembangan Budaya dan 

mengkaji nilai-nilai tradisi yang ada. 

3. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dengan memberikan kesempatan berupa 

banyaknya reward yaitu dengan diadakannya perlombaan-perlombaan yang dapat menarik 

banyak minat para pecinta seni dan budaya khususnya dari kalangan para remaja. 



4. Daya tarik nomor satu yang membuat adanya rasa keingin tahuan dari para wisatawan 

adalah kebudayaan dan dengan demikian terbentuklah Lembaga-lembaga pemerintah yang 

mendukung dalam mengembangkan kebudayaan di Jawa Barat. 

5. Dengan semakin menjamurnya jumlah kedatangan wisatawan asing, maka telah terciptalah 

kebutuhan yang semakin meningkat terhadap adanya tempat-tempat pariwisata yang 

memiliki daya tarik budaya. 

6. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Pariwisata di Jawa 

Barat karena sebagian besar yang menunjang kepariwisataan adalah tenaga kerja muda yang 

profesional. 

7. Generasi muda seharusnya cinta akan kebudayaan sendiri, namun generasi muda saat ini 

cenderung lebih tertarik terhadap budaya asing dan melupakan budayanya sendiri. 

 

5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pengelolaan Kepurbakalaan 

Sejarah dan Nilai Tradisional Jawa Barat, dengan memperlajari, memperhatikan dan juga 

menyerap kegiatan yang dilakukan disana, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mencoba 

untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi  

Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional maupun bagi Fakultas 

dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

 

 

 



5.2.1  Saran bagi Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional 

Ada beberapa saran bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Khususnya bagi 

Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah dan Nilan Tradisional yaitu : 

1. Selain dengan memberikan kesempatan kepada para remaja untuk mengembangkan 

kebudayaan masing-masing agar dapat dikenalkan kepada wisatawan asing, Dinas Pariwisata 

juga dapat membuka sarana berupa lapangan kerja di bidang kebudayaan dengan mengajak 

para generasi muda untuk terlibat di dalamnya.  

2. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai salah satu Lembaga 

pendukung Dinas Pariwisata untuk melestarikan Artifak, Benda Cagar Budaya dan Budaya di 

Jawa Barat seharusnya lebih diperhatikan dan diberikan dukungan sepenuhnya agar Balai 

dapat bekerja dengan sangat maksimal. 

3. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dengan memberikan kesempatan berupa banyaknya 

reward yaitu dengan diadakannya perlombaan-perlombaan yang dapat menarik banyak minat 

para pecinta seni dan budaya khususnya dari kalangan para remaja yang sepenuhnya harus di 

dukung oleh Pemerintah khususnya Lembaga yang terlibat di bidangnya. 

4. Sebagian besar minat Wisatawan Asing datang mengunjungi Jawa Barat adalah untuk melihat 

Pameran Seni dan Kebudayaan yang selalu diadakan Dinas Pariwisata Kota Bandung dimana 

banyaknya Wisatawan Asing tertarik akan kesenian seperti Angklung, Jaipong dan Benda 

Cagar Budaya yang dipamerkan dalam pameran tersebut. 

5. Pentingnya melakukan penataan kembali kebudayaan-kebudayaan di Jawa Barat  yang telah 

pudar ditelan Zaman, maka perlunya dibentuk TIM untuk disebarkan ke instansi-instansi 

ataupun sekolah untuk mencari bibit-bibit muda yang dapat memajukan kebudayaan Jawa 

Barat. 



 

6. Fasilitas yang memadai yang dapat mendukung berjalannya semua kegiatan tersebut, karena 

sebagian besar sarana tidak terawat dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. 

7. Memberikan suasana yang nyaman kepada para Wisatawan Asing dan Domestik ketika 

berada di Jawa Barat dengan memberikan sign (petunjuk) agar Wisatawan yang tidak 

mengetahui dapat mencari dengan mudah. 

 

5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan rekomendasi 

mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai cara dan langkah-langkah 

penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu 

yang dipelajari selama menimba ilmu di Universitas Widyatama, selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga disaat terjun di dunia kerja yang 

sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya selama melaksanakan praktik 

kerja lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


