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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

         Dalam menjalankan manajemen pemberitaan di stasiun televisi DAAI TV, Halo 

Indonesia mengajak kepada penonton-penontonnya untuk mendapatkan berita-berita positif 

dan edukatif. Sesuai dengan rules berita dari DAAI TV yang harus dianut oleh reporter, 

Kebenaran, kebajikan, dan keindahan. 

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, manajemen 

pemberitaan yang dilakukan oleh Halo Indonesia : 

1) Menciptakan program berita yang positif, sesuai dengan motto dari DAAI TV, 

yaitu kebaikan, kebijakan, dan keindahan.  

2) Memilih untuk menyasar pada penonton dewasa dan ibu rumah tangga dengan 

cara pemilihan waktu tayang, pukul 09.00 dan tayang ulang pukul 16.00. 

3) Karyawan pada program Halo Indonesia tidak hanya sekedar bekerja saja, tetapi 

juga diikutkan pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan karena untuk peduli dengan 

lingkungan. 

4) Penayangan berita yang lebih mengarah kepada “features” 

5) Dana operasional DAAI TV berasal dari program “Sahabat DAAI” Pembiayaan 

dilakukan dengan cara menyumbang. Baik dari kalangan karyawan, masyarakat, 

ataupun perusahaan. 

Manajemen Pemberitaan..., Martina Andriani, FIKOM UMN, 2015
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5.2 Saran  

        Setelah melakukan penelitian terhadap manajemen pemberitaan dan praktek 

jurnalisme damai Halo Indonesia di DAAI TV, maka saran-saran dari peneliti antara lain: 

       5.2.1 Saran Akademik 

1) Hasil penelitian ini dapat diharapkan mendorong peneliti lain melakukan 

penelitian dengan kajian manajemen pemberitaan dan penerapan jurnalisme 

damai tayangan televisi dengan mengambil objek penelitian lain. 

2) Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki pengukuran kuantitatif terkait 

dengan kepuasan penonton dewasa Halo Indonesia terhadap praktek 

jurnalistik damai DAAI TV. Untuk itu, penelitian berikutnya disarankan 

untuk dilakukan secara kuantitatif. 

        5.2.2 Saran Praktis  

1) Agar DAAI TV bisa melakukan model pengenalan program yang lebih baru 

terhadap stasiun televisi maupun program-program yang ditayangkan. 

Diharapkan dengan model pengenalan program yang baru, DAAI TV bisa 

dikenal masyarakat luas.  

2) Melakukan inovasi, baik dari manajemen pemberitaan ataupun konten yang 

disampaikan, agar hasil berupa rating bisa didapat lebih baik agar mampu 

bersanding dengan televisi-televisi lain.  

Manajemen Pemberitaan..., Martina Andriani, FIKOM UMN, 2015




