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BAB V  

PENUTUP 

!
5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari perancangan visual sosialisasi ini yaitu media yang efektif dalam 

menyampaikan sosialisasi prosedur tilang dengan menggunakan booklet yang dapat 

dibawa dan disimpan oleh para pengendara bermotor untuk menjadi panduan dan 

sumber informasi yang sederhana namun mudah untuk diingat.  

 Namun dengan media pendukung yang dirancang juga dapat membantu 

pengendara bermotor mendapatkan informasi tambahan yang bersangkutan akan 

lalu lintas.  

 Pengendara bermotor dapat mengetahui informasi mengenai slip tilang dan 

sosialisasi akan langkah-langkah yang jelas agar tidak mengambil jalur “damai” 

saat kena tilang. Tidak ada alasan lagi bagi para pengendara bermotor bahwa 

sosialisasi mengenai prosedur tilang kurang atau tidak jelas.  

 Dengan adanya perancangan visualisasi prosedur tilang ini, penulis berharap 

agar pengendara bermotor berhenti membudayakan “damai” dengan polisi, agar 

tercipta kesadaran akan tertib berkendara di jalan raya. 
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5.2. Saran 

Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin melakukan perancangan yang 

bersangkutan dengan pemerintah, lebih baik jika mempunyai koneksi agar mudah 

untuk mengumpulkan data yang dapat menjadi landasan dari tugas akhir. 

 Yang terpenting, jika ingin membuat sebuah proyek desain, janganlah 

menunda-nunda pekerjaan, cicillah sedikit demi sedikit karena hal yang 

berhubungan dengan desain, insipirasi dan konsep yang efektif sangatlah susah 

untuk dikembangkan.  

Jika topik yang akan diambil terasa asing dan tidak terlalu berpengaruh 

janganlah diambil karena akan menuju ke jalan buntu dan yang akhirnya proyek 

malah kacau dan gagal total, dimana waktu dan energi terbuang sia-sia. 

!
 

 

Perancangan Visual..., Kresta Kartika, FSD UMN, 2015




