BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang
berasal dari wilayah perairan, air tawar maupun air laut. Dengan kekayaan yang
sebanyak itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar jika semua kekayaan
tersebut dapat dikelola dengan baik. Selain masalah dari pemerintah, masyarakat
sendiri tampaknya belum mengenal akan sumber daya alam dari perairan
Indonesia sendiri.
Ikan hias adalah salah satu sumber daya alam Indonesia yang sangat besar.
Indonesia sendiri memiliki 400 dari 1100 spesies ikan hias yang ada di dunia, hal
ini membuat Indonesia menjadi salah satu pusat ikan hias dunia. Harga ikan hias
di Indonesia juga sangat murah, hal itu membuat banyak orang yang tertarik
memelihara ikan hias. Tidak banyak juga orang yang tidak mengerti bagaimana
cara memelihara ikan hias di Indonesia, karna kurangnya buku dan informasi
tentang bagaimana cara memelihara ikan hias.
Indofshclub adalah salah satu komunitas ikan hias di Indonesia. Indofishclub
menjadi tempat untuk para pecinta ikan hias untuk saling berbagi informasi
seputar ikan hias. Indofishclub sendiri sudah mengadakan berbagai macam
gathering dan lomba. Tetapi Indofishclub masih belum cukup dikenal di
masyarakat Indonesia sendiri, karena berbagai macam faktor dari brand hingga
promosi dari Indofishclub itu sendiri.
Indofishclub dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan ikan hias di
Indonesia. Selain itu komunitas ini juga dapat membantu masyarakat untuk
mencari informasi seputar ikan hias.
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5.2 Saran
5.2.1 Saran untuk Universitas Kristen Maranatha
Diharapkan universitas dapat terus mendukung dalam pengerjaan tugas akhir
mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Universitas juga diharapkan dapat
terus memberi bimbingan dan saran yang terbaik untuk mahasiswanya,
sehingga mahasiswa dapat terbiasa langsung di dalam dunia kerja yang nyata.
Universitas juga diharapkan untuk membuka sebuah komunitas untuk ikan
hias khusus untuk mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengetahui keindahan
dan juga potensi ikan hias di Indonesia.
5.2.2 Saran untuk Pemerintah
Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan promosi ikan hias di Indonesia,
karena potensi ikan hias sangat besar. Diharapkan juga promosi ikan hias
negara kita dapat bersaing dengan negara lain. Diharapkan juga pemerintah
dapat ikut memberikan dukungan kepada komunitas ikan hias di Indonesia
agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik.
5.2.3 Saran untuk Indofishclub
Diharapkan Indofishclub dapat menjadi komunitas yang lebih baik dan lebih
profesional, sehingga tujuan dari Indofishclub dapat terwujud.
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