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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Tissue merupakan benda yang sangat menolong aktivitas manusia, tetapi tissue 

memiliki dampak negative terhadap bumi kita, sehingga pemakaiannya harus 

dilakukan secara bijak. Tissue terbuat dari kulit pohon yang diproses melalui 

beberapa teknik dan menghasilakan lembaran berserat yang dapat menyerap air. 

Namun proses pembuatan tissue memerlukan pohon yang sangat banyak, 

sehingga keadaan hutan Indonesia menjadi mengkhawatirkan. Keadaan hutan 

yang semakin memburuk membuat keadaan bumi juga semakin memburuk, hal 

ini akan terus berdampak seperti rantai yang berujung pada peningkatan emisi 

karbon dan global warming. 

 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, penyebab dari borosnya 

pemakaian tissue sebagaian besar dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang 

dampak yang akan terjadi, bila menggunakan tissue secara berlebihan. Maka dari 

itu dengan adanya kampanye sosial Peduli Tissue Peduli Bumi ini, penulis ingin 

memberikan informasi yang edukatif agar masyarakat lebih tahu dan lebih 

mengenal fakta-fakta dan akibat dari pemakaian tissue yang berlebihan. 

Target audiens dari kampanye ini adalah wanita dengan usia 25 tahun 

hingga 45 tahun yang tinggal di DKI Jakarta. Sehingga penyampaian yang 

disampaikan lebih mengarah pada ilustrasi yang sederhana tetapi bermakna dan 
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penggambaran ilustrasi dengan gaya hiperbola dan metafora untuk meningkatkan 

kreatifitas komunikan dalam menangkap isi pesan kampanye tersebut. Karakter 

wanita pada umumnya cenderung acuh tak acuh, maka pesan yang dilampirkan 

singkat tetapi membuat komunikan berfikir untuk melakukannya. Maka dari itulah 

penulis mengaplikasikan kampanye sosial terhadap beberapa media sehingga 

komunikan terus menerus membaca dan menjadikan sebuah tren perubahan dan 

kebiasaan baik. 

Untuk meningkatkan kepercayaan komunikan terhadap kampanye sosial 

ini, penulis bekerjasama dengan beberapa lembaga dan perusahaan, diantaranya 

adalah perusahaan PT ISS Indonesia selaku perusahaan cleaning service terbesar 

di Indonesia, RCCC UI sebagai pusat riset perubahan iklim, dan mall yang 

menjadi tempat penyelenggara kampanye sosial Peduli Tissue Peduli Bumi. 

5.2. Saran 

Keadaan bumi semakin lama semakin memburuk sesuai dengan perkembangan 

jaman, tetapi tentunya semakin berkembangnya jaman akan meningkatkan 

kreatifitas manusia untuk terus mengembangkan diri. Maka dari itu, sebaiknya 

masyarakat harus semakin sadar akan keadaan bumi, karena bila tidak adanya 

kepedulian terhadap bumi ini, maka bumi inipun tidak akan bertahan lama untuk 

menampung seluruh manusia yang ada di dalamnya. 

Mulailah dari hal kecil yang dapat membantu penyelamatan bumi yaitu 

dengan menghemat tissue dan menghitung jejak karbon diri sendiri sebagai 

indikator untuk menahan peningkatan emisi karbon yang berdampak buruk 

terhadap bumi dan juga terhadap manusia. Serta memberikan contoh baik 
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