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BAB V 

PENUTUP 

 

Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai kelomang darat. Masyarakat sebatas mengenal kelomang 

darat dengan nama daerahnya seperti umang atau pong-pongan, bukan nama 

dalam bahasa Indonesia. Kelomang darat masih dianggap sebagai sebuah mainan 

anak-anak daripada satwa peliharaan. Di pihak lain, sudah ada sekelompok 

masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap satwa ini, mereka tergabung dalam 

sebuah komunitas kecil bernama Happy Crabbie. Penulis bekerjasama dengan 

komunitas ini sebagai payung untuk membuat suatu perancangan komunikasi 

visual yang diharapakan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai kelomang darat. Secara garis besar, konsep perancangan ini 

menampilkan event berupa pameran yang diikutsertakan dalam ajang Pameran 

Flora Fauna Yogyakarta 2014. Pada pameran inilah akan ditampilkan berbagai 

media yang menarik untuk mengenalkan kelomang darat kepada masyarakat. 

 

A. Kesimpulan 

Perancangan komunikasi visual event ini menghasilkan beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan yang didapat berdasarkan perancangan event mulai 

dari latar belakang masalah hingga pemecahan masalah. Adapun kesimpulan 

yang didapat dalam perancangan tugas akhir ini adalah: 

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kelomang darat. 

Masyarakat lebih mengenal kelomang darat dengan nama daerahnya, 

bukan nama dalam bahasa Indonesia. Kelomang darat masih dianggap 

sebagai sebuah mainan anak-anak daripada satwa peliharaan.  

2. Perancangan event ini menghasilkan pameran dengan tajuk “Satwa 

Pemalu yang Suka Gonta-Ganti Rumah”. Pameran berfungsi sebagai 

wadah untuk menyalurkan berbagai media dalam rangka pengenalan 

kelomang darat di masyarakat. Selain media untuk mengenalkan kelomang 

darat, perancangan ini juga menghasilkan beberapa media untuk keperluan 
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publikasi event. Sehingga media yang dirancang dapat menghasilkan 

sinergi dari sebelum acara, pada saat acara, hingga sesudah acara. 

3. Anak-anak merupakan target audience yang paling dekat dengan 

kelomang darat saat ini. Sebab, kelomang sering dijajakan di depan 

sekolah TK maupun SD. Karena itu diciptakan sebuah media berupa buku 

yang dibuat khusus untuk anak-anak sebagai panduan mereka dalam 

mengenal dan memelihara kelomang darat.   

4. Perancangan komunikasi visual harus menarik dan mampu dipahami oleh 

target audience. Karena itu strategi visual yang digunakan dalam 

perancangan media menggunakan jenis ilustrasi kartun yang cocok untuk 

memberi pendekatan kepada anak-anak. Namun begitu diperlukan 

penyelarasan media sebagai sarana publikasi dan informasi yang sesuai 

untuk orang tua karena event ini adalah event untuk anak-anak yang 

memerlukan pendampingan dari orang tuanya. 

 

B. Saran 

Event ini adalah yang pertama dilakukan oleh komunitas Happy 

Crabbie dalam rangka pengenalan atau sosialisasi langsung mengenai 

kelomang darat kepada masyarakat luas. Event pertama identik dengan sebuah 

percobaan yang bisa saja mengalami berbagai kendala. Karena itu supaya 

perancangan dan tujuan diadakannya event dapat berhasil dengan baik, ada 

beberapa saran yang diberikan oleh penulis:   

1. Selama event berlangsung, komunitas disarankan menjual buku 

memelihara dengan disertai bonus kelomang hidup. Sehingga pengunjung 

dapat mempraktekan cara memelihara tanpa kebingungan untuk mencari 

tempat membeli kelomang darat.  

2. Perancangan buku panduan bergambar sebaiknya dibuat dalam 2 versi. 

Versi mewah (Deluxe) dan versi biasa. Perbedaan yang ada dari kedua 

jenis buku tersebut adalah kualitas cetaknya. Versi biasa dimaksudkan 

supaya harga jual buku dapat ditekan, sehingga dapat menjangkau lebih 

banyak anak-anak dari kalangan menegah bawah. 
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3. Sebaiknya dipikirkan langkah untuk mengukur atau mengevaluasi 

keberhasilan penyampaian informasi dalam jangka waktu tertentu setelah 

diadakannya event ini.  
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