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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Remotivi adalah lembaga swadaya masyarakat pemantau isi siaran 

televisi. Selain sebagai lembaga pemantaua media, Remotivi juga 

menjalankan kegiatan literasi media.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam menjalankan 

perannya sebagai lembaga swadaya masyarakat pemantau media, dibentuklah 

empat divisi, yaitu divisi penelitian yang membuat kajian-kajian tentang 

pelanggaran isi siaran televisi agar masyarakat melek media. Divisi media  

memuat kajian-kajian atau artikel- artikel tentang pelanggaran isi siaran 

televisi di website remotivi.or.id. Artikel-artikel yang dipublikasikan di 

website tersebut bertujuan agar masyarakat semakin rasional atas tayangan 

televisi yang disaksikannya. Divisi advokasi kampanye mendorong kinerja 

KPI dalam hal pemantauan isi siaran televisi. Dan divisi arsip yang melakukan 

perekaman tayangan televisi. 

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemantau isi siaran 

televisi, Remotivi tetap melaporkan atau memberi aduan ke KPI mengenai 

tindakan pelanggaran isi siaran televisi. Karena KPI sebagai regulator yang 

mempunyai wewenang untuk menegur dan memberi sanksi terhadap lembaga 
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penyiaran. Selain sebagai lembaga pemantau media, Remotivi juga sekaligus 

melakukan pengawasan terhadap kinerja KPI. 

 

5.2 SARAN  

- Akademis 

 Rekomendasi bagi penelitian mendatang yang memilih 

Remotivi sebagai objek penelitiannya adalah memperdalam 

tentang peran kegiatan literasi media yang dilakukan oleh 

Remotivi, serta membandingkan peran Remotivi sebagai 

lembaga swadaya masyarakat pemantau media dengan lembaga 

swadaya masyarakat lainnya, baik dari Indonesia maupun luar 

negeri.  

 

- Praktis 

 Remotivi lebih aktif lagi mensosialisaikan mengenai 

lembaganya kepada mayarakat dan para pekerja TV, agar 

nama Remotivi sebagai lembaga pemantau isi siaran lebih 

bisa diperhitungkan keberadaannya. 

 Remotivi kembali lagi menjalankan kegiatan pendidikan 

literasi media ke sekolah dan kampus. Selain sekolah dan 

kampus, Remotivi juga bisa menyelenggarakan program 

pelatihan literasi media dengan target peserta ibu-ibu rumah 
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tangga, karena biasanya ibu-ibu rumah tangga yang paling 

sering mengonsumsi tayangan televisi. 

 Remotivi rutin membuat konferensi pers mengenai hasil 

temuan mereka atas pelanggaran siaran TV, misalnya 

pelanggaran pemberitaan pemilu dan TV mana saja yang 

melakukan pelanggaran. Agar Remotivi dapat diliput oleh 

media, sehingga Remotivi dalam menjalankan perannya 

sebagai lembaga pemantau isi siaran TV dapat dilihat 

kefektifannya oleh masyarakat luas. 
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