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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Proses perancangan kampanye ini melalui beberapa tahap, tahap pertama penulis 

mencari isu dan fenomena yang penting untuk diangkat namun masi kurang dan 

bahkan belum ada sosialisasinya di masyarakat. Fenomena yang penulis temukan 

yaitu turunnya debit air di Indonesia dan juga turunnya kualitas air di Indonesia 

dan sudah ada 4 pulau besar yang mengaami defisit air. Selanjutnya penulis 

melakukan studi internet dan pustaka untuk mendukung perancangan kampanye 

sosial ini dan dilanjutkan dengan survey pengumpulan data, survey visual, 

wawancara dan observasi. Masuk ke proses visual penulis melalui beberapa 

tahapan dimulai dari mind mapping, braistorming, sketsa lalu tahapan visualisasi  

dan perancangan konsep serta strategi perancangan. 

 Dalam perancangan kampanye sosial penghematan air di kalangan remaja 

AIR (Ayo Irit aiR)  penulis menyampaikan pesan dan ajakan dalam menghemat 

air melalui media-media yang dianggap efektif dalam penyampaikan pesan 

tersebut. Media tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yaitu media poster untuk 

pembangunan awareness, media poster dan brosur  untuk tahap pembangunan 

sikap atau attitude dan yang terakhir media stiker untuk tahap pembangunan 

action. Terdapat media pendukung lainnya berupa merchandise yang sifatnya 

sebagai pengingat. 
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5.2 Saran 

Guna meningkatkan efektifitas kampanye sosial AIR (Ayo Irit aiR) dan juga 

untuk pengembangan topik Tugas Akhir ini, beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan antara lain: 

1. Kampanye sosial AIR (Ayo Irit aiR)   dapat berjalan dengan baik dan lebih 

efektif dengan adanya dukungan dari lembaga terkait yang berhubungan dengan 

topik kampanye sosial yang disampaikan. 

2. Untuk pengembangan karya lebih lanjut dari kampanye AIR (Ayo Irit aiR) 

dapat merancang media visual lainnya seperti iklan layanan masyarakat, motion 

graphic, ataupun aplikasi media Above the line ataupun Ambient media yang 

dapat menjangkau audiens dan wilayah yang lebih luas. 

3. Event Kampanye sosial dapat lebih besar dari yang di rencanakan agar lebih 

menarik perhatian dan dapat bekerja sama dengan lebih banyak lembaga maupun 

sponsor terkait agar menjadi isu yang lebih dibicarakan di kalangan masyarakat.
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