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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam merancang sebuah kampanye sosial untuk mengurangi pemakaian plastik, 

diperlukan pendekatan visual yang sesuai dengan target audiens, yaitu ibu rumah 

tangga golongan menengah ke atas. Selain itu penulis juga harus meneliti media apa 

yang paling banyak berhubungan dengan target audiens dalam kegiatan sehari-

harinya agar kampanye mendapat perhatian dari target audiens. 

Dalam kasus ini, penulis membuat iklan pada majalah Femina. Iklan didesain 

sedemikian rupa agar menyerupai iklan diskon karena target audiens tertarik dengan 

hal tersebut. Penulis juga membuat iklan untuk ditempatkan di kereta belanja di 

supermarket, tempat dimana ibu rumah tangga biasanya berbelanja. Selain itu penulis 

juga membuat banner, iklan pada segel majalah, dan merchandise lainnya yang sesuai 

dan efektif untuk target audiens. 

Dengan dirancangnya kampanye sosial ini, penulis berharap jumlah penggunaan 

kantong plastik di kota Jakarta dapat berkurang dan dapat memberikan kesadaran 

untuk mengurangi atau mengganti penggunaan kantong plastik. 
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5.2. Saran 

Kampanye sosial ini sebaiknya dikampanyekan ke ruang lingkup yang lebih luas, 

tidak hanya terbatas di Indonesia. Penulis dapat menggunakan majalah wanita di luar 

negeri untuk memasang iklan yang telah dirancang oleh penulis. Iklan untuk 

ditempatkan di kereta belanja juga dapat dipasang di kereta belanja di supermarket 

luar negeri. Pemakaian tas kain juga sebaiknya dikampanyekan sehingga dapat 

menjadi bagian dari trend gaya hidup sehat di dunia. 
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