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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Beruang madu atau dalam istilah asing Sun Bear merupakan salah satu 

familia terkecil dari 8 familia (keluarga) beruang di seluruh dunia. Hanya ada 

dua di antaranya yang masih berstatus lestari (least concern) menurut IUCN, 

yaitu beruang hitam dan beruang cokelat di Amerika Serikat bagian Utara, 

sedangkan untuk jenis beruang madu disinyalir terancam punah jika tidak 

segera ditangani. Salah satu persebaran beruang madu terbesar ialah di 

Balikpapan yang ditangani oleh KWPLH (Kawasan Wisata Pendidikan 

Lingkungan Hidup). Tidak heran jika beruang madu dijadikan maskot di kota 

Balikpapan.  

Kondisi KWPLH cukup mengkhawatirkan karena kepedulian 

masyarakat mengenai pemeliharaan Beruang Madu ini masih kurang. Masih 

terdapat beruang yang cacat, misalnya saja seperti Bennie si beruang jantan 

yang tiba di KWPLH pada tahun 2004. ‘Pemilik’ Bennie dahulu telah 

mencabut cakar dan taringnya. Hal yang juga meresahkan ialah jumlah 

pengunjungan di kawasan ini yang belum begitu memuaskan dan untuk 

masyarakat Indonesia diluar Balikpapan sendiri belum banyak yang tahu 

KWPLH ini, sehingga tidak heran jika PAD kota Balikpapan tidak begitu 

meningkat dengan adanya enklosur ini. Namun meskipun begitu pemerintah 

sudah melakukan beberapa upaya untuk mengenalkan KWPLH ke khalayak 

yang lebih luas, KWPLH ini bisa diakses dengan mudah lewat situs website 

resminya http://www.beruangmadu.org. Di sana terdapat berbagai informasi 

mulai dari jumlah koleksi beruang madu yang ada, program-program yang 

berjalan, fasilitas-fasilitas yang dibangun dan lain sebagainya. Data yang 

mungkin yang harus ditambahkan ialah perkembangan jumlah pengunjung 

untuk melihat seberapa jauh efisien upaya pemerintah dalam membangun 

KWPLH tersebut. 

Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan di atas salah satunya ialah 

dengan menggunakan media pembelajaran kreatif. Beberapa contoh media 
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pembelajaran kreatif yang sedang banyak diminati belakangan ini ialah seperti 

komik, animasi, game, video interaktif dan lain sebagainya. Diantara itu semua 

yang paling minim biaya produksi dan upaya pengerjaannya adalah komik, 

mengingat saat ini pemerintah dalam upaya memantapkan finansial KWPLH 

yang saat ini sedang jatuh, maka komik dipilih sebagai media yang akan 

digunakan. Saat ini komik sedang popular digunakan sebagai alat promosi. 

Komik adalah salah satu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai 

kekuatan untuk menyampaikan informasi yang mudah untuk dimengerti. Oleh 

sebab itu komik menggabungkan kekuatan gambar dan teks, yang dirangkai 

dalam suatu alur cerita dan gambar membuat informasi lebih mudah 

tersampaikan. Komik juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan 

sebuah barang/produk. 

Maka dari itu, dilakukanlah suatu perancangan komik dari 

permasalahan yang ada dengan terlebih dahulu melakukan analisis 

menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat). 

Melalui metode ini, kekuatan, kelamahan, peluang, dan ancaman terhadap 

solusi yang akan dilakukan. Maka dibuatlah sebuah media pembelajaran 

berbentuk komik dalam bentuk cetak dan digital/web comic. Proses pembuatan 

komik dimulai dari membuat alur cerita atau storyline, sketsa, penintaan dan 

pewarnaan untuk bentuk komik cetak maupun digital. Komik yang dibuat akan 

menggunakan kedua bentuk komik tersebut agar penyampaian informasi dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien. 

Diketahui bahwa layout dalam buku komik, berbeda dengan layout web 

comic. Dari bentuk, peletakan panel, penyusunan balon kata, hingga cara 

membacanya. Yang paling mencolok adalah tata letak panel. Pada komik 

cetak, panel disusun membentuk kolom dan baris, namun pada web comic, 

panel disusun memanjang ke bawah. Hal ini berkaitan dengan cara membaca 

web comic itu sendiri, yaitu melalui perangkat digital misalnya smartphone 

dengan menyentuh dan menggeser layar. 

Komik yang dibuat adalah tentang seorang anak perempuan yang 

bernama Arisa dan keluarganya yang sedang melakukan wisata ke KWPLH 
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Balikpapan. Arisa anak yang ceria dan serba ingin tahu. Di sini, ia akan banyak 

menemukan pengetahuan baru mengenai beruang madu. Isi pesan dari komik 

ini berupa ajakan dan upaya meningkatkan simpati masyarakat agar sama-sama 

peduli dan ikut melestarikan beruang madu yang saat ini sudah sangat langka. 

Rasa kepedulian itu akan meningkatkan jumlah pengunjung dan perhatian dari 

berbagai pihak. Hal tersebut adalah wujud dukungan terhadap KWPLH yang 

berperan sebagai wadah yang menampung dan melestarikan sisa-sisa beruang 

madu yang hampir punah tersebut. 

Jadi, kesimpulannya adalah KWPLH Balikpapan masih kurang dikenal 

oleh masyarakat luas. Peran KWPLH ini sangat penting untuk kelestarian 

lingkungan dan hewan yang terancam punah, seperti beruang madu. Maka dari 

itu dibuatlah komik promosi pariwisata ini untuk lebih memperkenalkan 

KWPLH Balikpapan ke masyarakat luas. Selain itu, dengan dibuatnya komik 

ini, masyarakat bisa lebih peduli, melestarikan ekosistem, juga keberadaan 

beruang madu. Oleh sebab itu dikemaslah sebuah cerita yang menghibur dan 

edukatif untuk anak-anak untuk menanamkan pemahaman dalam menjaga dan 

menyayangi beruang madu atau pun hewan langka lainnya sejak dini. 

B. Saran  

Dalam melakukan perancangan komik, masih ada batasan-batasan dari 

keseluruhan masalah yang ada.. Penulis berharap, di akan ada di kemudian hari 

kajian serupa yang lebih baik dengan bahasan lain mengenai tema yang sama, 

yakni tentang pelestarian lingkungan hidup. Untuk Dinas Pariwisata khususnya 

provinsi Kalimantan Timur agar memberikan perhatian lebih terhadap hal ini 

dan melakukan kegiatan promosi yang lebih baik lagi agar KWPLH Balikpapan 

lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

Perancangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Maka dari itu, 

kritik dan saran sangat penulis perlukan sebagai perbaikan untuk di masa 

depan. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah 

wawasan bagi banyak pihak. 
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