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BAB V 

KESIMPULAN 

  Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam laporan tugas akhir ini, dapat 

disimpulkan bahwa pada proses penciptaan karya seni ini, penulis tidak terlepas dari 

pengaruh pengalaman dari lingkungan sekitar. Ekspresi visual artivist adalah sebuah 

ide, gagasan atau pendapat seorang pelaku artivism yang bisa diakses secara kasat 

mata. Selain sebagai pemenuhan tugas akhir, seni patung yang diciptakan ini juga 

membawa pesan bahwa manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian 

alam, terlebih karya-karya ini didedikasikan kepada para activist sebagai garda depan 

dalam menjaga kelestarian alam. 

 Sebagai seorang kreator (seniman), berkarya adalah program yang penting 

dalam kehidupan. Intensitas berkarya juga akan memberi identitas tertentu yang akan 

menghantarkan dalam pemetaan posisi seorang seniman di medan seni rupa maupun 

di masyarakat. Penulis menyadari bahwa tugas akhir penciptaan ini adalah satu dari 

sekian langkah penting yang harus dikerjakan secara matang. Penulis juga bersyukur 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal meskipun masih banyak 

ditemui kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis menganggap tugas akhir ini 

sebagai awal bagi penulis terjun di masyarakat sebagai seorang seniman. Meski 

demikian, penulis akan terus belajar dan menggali pengetahuan sebagaimana seorang 

mahasiswa.   
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