
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Oleh karena itu, air patut dilestarikan 

dan dilindungi agar keberadaannya memberi pengaruh yang positif bagi umat 

manusia. Bencana yang belakangan ini terjadi di kota Bandung, seperti bencana 

banjir, longsor dan kekurangan air bersih merupakan akibat pengaruh negatif dari air. 

Semua bencana tersebut tidak lebih dikarenakan masyarakat kota Bandung sendiri 

yang sering mengeksploitasi alam. Kawasan resapan air semakin sempit akibat 

pembangunan pemukiman mewah, industri dan mall. Daerah resapan air yang 

semakin sempit menyebabkan bencana yang semakin parah di kota Bandung, 

khususnya pada tahun 2010. 

Untuk mengatasi bencana tersebut maka dibutuhkan suatu solusi dan tindakan untuk 

mencegahnya. Salah satu solusi yang tepat adalah dengan melakukan kampanye 

konservasi air. Kampanye dilakukan dengan jangka waktu lima tahun, sehingga 

tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal. Melalui kampanye ini, masyarakat kota 

Bandung akan diberi informasi mengenai kondisi kota Bandung saat ini, serta 

pemecahannya. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

membuat biopori, sumur resapan dan menanam pohon.  

Kampanye ini bertujuan menanamkan pikiran dalam benak masyarakat kota 

Bandung bahwa tindakan untuk melestarikan air bukan hal sulit. Melalui tindakan 

yang mudah, murah, menyenangkan, serta memiliki banyak manfaat, mereka dapat 

berpartisipasi dan proaktif dalam kampanye ini. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari 

kampanye konservasi air adalah masyarakat kota Bandung menyadari dan 

memahami betapa pentingnya konservasi terhadap air dan lingkungan, sehingga 

masyarakat dapat merubah perilaku mereka.  

 



5.2 Saran 

4.2.1 Bagi diri sendiri 

Bagi diri sendiri, dengan melalui berbagai proses Tugas Akhir ini maka diharapkan: 

• Lebih mampu mengembangkan dan menggali ide, konsep dan visual secara 

mendalam sehingga dapat menghasilkan hasil karya yang maksimal. 

• Lebih dapat membagi waktu sehingga dapat menyiapkan diri dalam menghadapi 

deadline. 

 

4.2.2 Bagi Universitas Kristen Maranatha 

Diharapkan Universitas Kristen Maranatha dapat menyediakan fasilitas yang 

menunjang dan program studi yang lebih baik bagi para mahasiswa di masa yang 

akan datang, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan karya yang lebih berkualitas 

dan bermanfaat bagi dunia kerja. 

 

4.2.3 Bagi masyarakat kota Bandung 

• Diharapkan masyarakat kota Bandung dapat lebih peduli terhadap air dan 

lingkungan sekitar sehingga dapat mencegah berbagai macam bencana yang 

seringkali terjadi.  

• Diharapkan masyarakat kota Bandung dapat proaktif dalam kegiatan kampanye 

konservasi air sehingga bermanfaat bagi orang banyak. 

 

4.2.4 Bagi pemerintah daerah 

• Diharapkan pemerintah dapat menunjang fasilitas rangkaian kegiatan kampanye 

konservasi air di kota Bandung dengan sebaik-baiknya. 

• Pemerintah sebaiknya tidak memberi ijin kepada siapa pun yang ingin 

mengeksploitasi lahan resapan air. 

 

 
 


