
BAB V 

PENUTUP 

 

Apabila masyarakat bersikap tidak peduli pada keasrian dan kelestarian 

ekosistem sungai, maka masyarakat sendirilah yang akan merasakan 

akibatnya. Perancangan ini mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta 

dalam menjaga, mengelola dan memetik manfaat daripada keberadaan 

ekosistem sungai di kota Yogyakarta. 

Karena masalah kelestarian sungai terjadi di seluruh Indonesia, 

kampanye ini seharusnya tidak hanya diselenggarakan pada satu daerah saja, 

namun dapat diselenggarakan dalam tingkat nasional dengan mengambil 

momentum hari-hari tertentu. 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dalam perancangan Tugas Akhir ini, dapat diambil beberapa 

poin kesimpulan yakni pembuatan media kampanye dengan pendekatan 

ilustratif selain dapat lebih menarik secara visual juga dapat memperkuat 

penyampaian pesan terutama bagi audience berusia muda. 

Penggunaan media komik sebagai media kampanye masih jarang 

dilakukan. Penggunaan media komik dapat menggambarkan emosi dan 

perasaan korban kerusakan lingkungan sungai kedalam tampilan visual 

komik yang dapat diakses di media sosial. 

Paguyuban atau anggota masyarakat peduli lingkungan yang digandeng 

dalam penyelenggaraan kampanye sangat efektif dalam penyampaian pesan 

kepada audience. Paguyuban tersebut selama ini melakukan penyuluhan dan 

edukasi kepada masyarakat agar melestarikan lingkungan ekosistem sungai, 

namun masih menggunakan media yang terbatas. 

Kampanye ini menempatkan diri dalam mengedukasi warga dengan 

menggandeng paguyuban pelestari sungai dengan menyediakan media-media 

yang dapat membantu mereka dalam penyuluhan. Pesan-pesan dalam media 
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kemudian telah berhasil didistribusikan langsung pada masyarakat melalui 

paguyuban. 

Penggunaan media konvensional tetap dibutuhkan untuk target 

audience sekunder yang berasal dari generasi lebih tua dan yang masih 

kurang bisa mengikuti teknologi. 

 

B. Saran 

Kampanye merupakan salah satu event yang menggunakan media 

komunikasi visual dalam penyelenggaraannya. Belum adanya definisi yang 

jelas dalam mengenai pandangan kampanye dalam sudut pandang ilmu 

Desain Komunikasi Visual menyebabkan penulisan definisi kampanye harus 

mengambil dari definisi umum dan wawancara ahli. 

Media utama kampanye dan media pendukung dapat menjadi tumpang 

tindih apabila target audience yang dituju terlalu luas. 
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