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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Styrofoam merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang memiliki kategori 

bahan berbahaya dan beracun (B3) yang jika penggunaannya tidak dikurangi dari 

sekarang, dapat menimbulkan berbagai macam kerugian baik bagi manusia 

maupun lingkungan sekitar. Pengurangan penggunaan styrofoam sangan penting 

terutama pada kota seperti Tangerang. Kehidupan yang modern dapat 

menyebabkan tidak seimbangnya sampah yang dihasilkan dengan sampah yang 

dapat didaur ulang. 

Sampah yang tidak dapat terurai dihasilkan karena masyarakat ingin hal 

yang instant tanpa memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan dari sampah 

tersebut. Akibat dari sampah tersebut khususnya sampah styrofoam yang paling 

utama adalah banjir jika tertumpuk pada selokan atau sungai, dan hilangnya lahan 

tempat pembuangan akhir (TPA) karena besarnya volume sampah styrofoam. Hal 

ini dapat diantisipasi dan diatasi jika masyarakat sadar dan peduli terhadap 

lingkungan alam di sekitarnya. 

Proyek Tugas Akhir ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk 

turut membantu dalam mengurangi penggunaan styrofoam di daerah Tangerang. 

Untuk melakukan pengurangan penggunaan styrofoam tersebut, penulis 

merancang kampanye sosial dengan judul  “Pengurangan Penggunaan Styrofoam 

di Tangerang.” 

Perancangan Kampanye Sosial..., Jonathan Wilson, FSD UMN, 2018
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Masa depan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya tergantung 

pada hal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jika tetap dijaga dan dirawat 

dengan baik, maka lingkungan alam di sekitar bagi generasi berikutnya juga akan 

menjadi baik. 

5.2. Saran 

Melalui kampanye sosial “Pengurangan Penggunaan Styrofoam di Tangerang” ini, 

penulis mengharapkan agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan di 

sekitarnya dan menyadari bahwa lingkungan tersebut menjadi baik atau buruk 

tergantung oleh tindakan yang dilakukan. 

Penulis menyarankan dalam melakukan penelitian Tugas Akhir dengan 

tema serupa, mahasiswa/i dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk 

membuat karya yang menarik serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.  

  

Perancangan Kampanye Sosial..., Jonathan Wilson, FSD UMN, 2018




