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BAB V 

SIMPULAN 

 
Skripsi berbasis karya ini membahas tentang inspirasi yang dibagi menjadi 

tiga konten utama yaitu pariwisata inspirasi, sosok inspirasi dan karya inspirasi. 

Pada episode pertama yaitu pariwisata inspirasi yang membahas mengenai 

keindahan alam Indonesia khususnya di Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 

mengundang seorang travel bloger bernama Ariev Rahman. Topik siaran ini adalah 

“Mendengar Indahnya Flores, Bersama Ariev Rahman” . Kemudian episode kedua 

membahas mengenai sosok inspirasi, mengundang sosok yang mampu memberikan 

inspirasi melalui cerita-ceritanya. Topik siaran ini adalah “Cerita Dibalik Tawa 

Anak-Anak Bersama Ryan Sucipto Founder dari Social Designee”. Lalu episode 

terakhir membahas mengenai karya Inspirasi, mengundang seseorang yang 

memiliki karya yang sudah diakui dan juga mampu memberikan dampak positif 

bagi lingkungan. Judul dari siaran ini adalah “Dengar Cerita Air Diminum & Gelas 

Dimakan” 

Dari awal pengerjaan Episode dua program BASO di Radio Heartline 

dengan bahasan topik Cerita Dibalik Tawa Anak-anak bersama Ryan Sucipto ini 

berlangsung dari bulan Mei 2019 hingga Juni 2019. Program ini dilangsungkan 

secara live di Radio Heartline FM 100.6  dan juga live Instargram di Instagram 

@basoheartline100.6 serta live facebook di Heartline FM. Hasilnya diunggah ke 

media sosial soundcloud. Selama siaran juga memasukan interaktif dengan 

pendengar melalui komen Instagram dan juga telepon interaktif. 
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Format dari program BASO ini adalah talk show. Berbincang dengan 

narasumber yang adalah sosok inspirasi. Membahas tentang perjalanan hidup 

seorang pribadi yang bernama Ryan Sucipto. Dari awal ia yang bukan siapa-siapa 

hingga kini Namanya bisa dikenal banyak orang, dan berkesempatan mewakili 

Indonesia ke Arab Saudi menghadiri acara MiSK Global Forum. Siaran dilakukan 

pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 15.00-16.00 WIB. Isi dari siarannya adalah 

membahas keseluruhan tentang sosok Ryan Sucipto, kemudian ada juga telepon 

interaktif dengan pendengar. Sehingga pendengar merasa ada kedekatan antara 

narasumber dengan pendengar. 

 Pengembangan Program BASO di Radio Heartline FM ini memberikan 

manfaat kepada penulis, Radio Heartline FM, para sosok dan masyarakat. Bagi 

penulis, pengembangan program radio ini tentunya memberikan banyak sekali 

kesempatan kepada penulis untuk belajar mengaplikasikan apa yang sudah pernah 

dipelajari waktu perkuliahan, seperti membuat bumper, Id Station, PSA, dan juga 

membuat kerangka waktu radio. Dan juga melatih penulis untuk bisa membuat 

konten yang menarik dan menjadi produser yang dapat mengatur seluruh rangkaian 

acara.  

Bagi Radio Heartline FM, dengan adanya program siaran seperti ini juga 

memberikan beragam kontensiaran yang ada. Dan juga dapat memperkenalkan 

sosok sosok inspirasi yang dapat memberikan motivasi kepada para pendengar 

untuk tidak mudah menyerah dan juga bersemangat untuk mencapai sesuatu.Bagi 

para sosok, pengembangan program ini memberikan sudut pandang seorang sosok 

yang dulunya introvert namun sekarang mampu merubah dirinya menjadi lebih 
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baik, dan juga sukses dalam bidangnya. Bagi masyarakat, pengembangan program 

ini mampu memberikan kesadaran terhadap diri sendiri. Bahwa siapapun pasti bisa 

menggapai mimpi-mimpinya asal mau berubah dan bekerja keras. 
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