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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Selama ini pemerintah telah melalukan sosialisasi mengenai program Bank 

Sampah, tetapi masih banyak yang tidak mengetahui program Bank Sampah ini. 

Sehingga penulis memutuskan untuk merancang kembali sosialiasi program Bank 

Sampah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Bank Sampah merupakan 

program yang memiliki keuntungan berupa lingkungan yang bersih dan memiliki 

nilai ekonomi. Dimana dari keuntungan berupa nilai ekonomi tersebut dapat 

membantu menambah penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk belanja 

harian, biaya pendidikan anak dan belanja untuk lebaran.  

Perancangan ini bertujuan untuk mengenalkan program bank sampah 

kepada masyarakat Tangerang Kota agar menyadari keuntungan-keuntungan yang 

dimiliki oleh Bank Sampah dan mau ikut berpartisipasi dengan menjadi nasabah 

di Bank Sampah. Pengaruh positif yang dapat diambil dari program Bank Sampah 

ini, antara lain :  

1. Dapat membantu mengurangi volume sampah di TPA  Rawa Kucing. 

2. Persepsi masyarakat terhadap sampah akan berubah dari sampah merupakan  

    sesuatu yang kotor, menjadi sampah merupakan sesuatu yang memiliki nilai  

   ekonomi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat.  

3. Masyarakat Tangerang Kota mengerti dan memahami bagaimana cara memilah  

    sampah yang benar. 
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5.2. Saran 

Perancangan sosialisasi memberikan penulis banyak pengalaman baru dalam 

proses perancangannya. Penulis mempelajari banyak hal baru yang tidak pernah 

penulis ketahui dan pikirkan selama ini. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu, yaitu : 

1. Eksplorasi merupakan hal yang paling penting dalam perancangan, mulai dari  

penentuan topik Tugas Akhir hingga proses perancangan.  

2. Pengaturan waktu yang tepat merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan  

dengan baik sehingga tidak tergesa-gesa dalam waktu pengerjaannya. 

3.  Dalam proses pengumpulan data, terutama dalam sosialisasi kumpulkan data  

atau informasi sebanyak-banyaknya yang kemudian baru dipilah informasi  

mana saja yang akan disampaikan ke target  

4. Perancangan strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting, agar  

pesan dan informasi yang ingin disampaikan dapat sampai ke benak target 

audien.  
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