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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.    Kesimpulan 

Pelanggar peraturan lalu lintas yang tertera pada undang-undang banyak sekali 

terjadi, tidak terkecuali peraturan barang bawaan di KRL. Tingginya angka 

pelanggaran akibat banyaknya pengguna KRL membuat semakin sulit untuk 

dikendalikan, walaupun hal itu mengikat dan berhubungan dengan undang-undang. 

Oleh karena itu, aparat berwenang haruslah bertindak tegas, adil, dan bijaksana dalam 

menegakkan aturan, serta peran dan partisipasi massa sangat berperan penting 

mendampingi penegakan peraturan barang bawaan. 

 Oleh karena itu, perancangan kampanye ini dibuat dan didasari dari penelitian 

dan hasil analisi studi literatur, studi lapangan, dan studi perancangan desain. Media 

kampanye terdiri dari media utama kampanye, yaitu poster dan media pendukung 

kampanye, seperti merchandise, sticker banner, billboard, x-banner, dan iklan di 

sosial media. 

5.2.    Saran 

Barang bawaan dan transportasi adalah seuatu hal yang melekat pada keseharian yang 

mendukung aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, peraturan barang bawaan di KRL 

menjadi menarik untuk diulik karena KRL adalah transportasi umum yang paling 
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diminati, serta transportasi umum bermoda penumpang yang tidak memiliki gerbong 

barang atau bagasi, seperti kereta api jarak jauh. Penulis sampaikan bahwa 

perancangan kamapanye tersebut perlu ditindak lanjuti dengan diadakannya 

perancangan dan penelitian lebih lanjut, karena penulis yakini perancangan kampanye 

sosial tersebut dan atau pengadaan penelitian lanjut perihal barang bawaan di KRL 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bermasyarakat, meningkatkan 

kedaulatan hukum indonesia yang menjadikannya semakin kuat, dan mendukung laju 

pertumbuhan ekonomi negara. 
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