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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. Hal yang pertama adalah pentingnya untuk menyampaikan 

pada para desainer DKV permasalahan mengenai HKI. Pengetahuan tersebut 

dibutuhkan untuk dipahami desainer namun masih banyak desainer yang tidak acuh 

pada permasalahan pelanggaran HKI. Tidak sedikit desainer yang tidak mengetahui 

batasan-batasan yang jelas antara yang mana yang dapat disebut melanggar HKI dan 

yang mana yang tidak melanggar HKI. Sehingga masih banyak pelanggaran-

pelanggaran HKI yang terjadi yang dilakukan oleh desainer sendiri. 

 Hal kedua, pemberian informasi yang tepat untuk menghilangkan persepsi 

bahwa berhubungan dengan hukum adalah sesuatu yang rumit, lama dan memakan 

banyak biaya serta direpotkan oleh birokrasi. Saat ini pendaftaran mengenai HKI 

dapat dilakukan sendiri secara online di website resmi DJHKI dengan biaya-biaya 

yang sudah ditetapkan dan terbuka bagi masyarakat umum untuk melihatnya. 

Sehingga desainer tidak perlu lagi takut akan mengeluarkan biaya ‘tidak terduga’. 

 Ketiga, Desain Komunikasi Visual dapat digunakan secara efektif untuk 

menyebarkan informasi kepada para desainer termasuk juga masyarakat luas, 

terutama di masa sekarang ini ketika media sosial dan internet sudah menjadi sesuatu 

yang populer di kalangan masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Mengikuti aturan itu baik, namun terkadang apabila terlalu benar dalam 

mengikuti aturan yang ada segala sesuatunya menjadi kaku. Hal inilah yang terjadi 

pada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Desain yang baik adalah sebuah 

desain yang menerapkan aturan visual dengan baik, namun ada kalanya beberapa 
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aturan tersebut sebaiknya diabaikan untuk menciptakan suatu terobosan desain yang 

baru agar desain tidak tampak membosankan dan lebih hidup serta dapat menggugah 

emosi siapapun yang melihatnya. 

 Karena hal inilah, maka penulis mendapatkan banyak saran membangun dari 

berbagai pihak mengenai karya tugas akhir ini. Semoga saran ini dapat berguna juga 

bukan hanya bagi penulis namun juga kepada siapapun yang membaca karya tulis 

ini. 


