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BAB V 

SIMPULAN 

5.1. Simpulan 

Informasi menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk mengetahui 

beragam peristiwa yang terjadi di sekitar mereka yang bisa diperoleh dari 

berbagai macam media, salah satunya televisi. Jelajah Peradaban adalah 

program televisi wisata budaya yang menyajikan informasi seputar 

keberagaman di desa-desa di Indonesia. Berbagai macam suku, budaya, adat 

istiadat, bahasa, agama, serta kepercayaan dikemas menjadi program 

televisi sebagai sarana untuk mengenalkan keunikan di negeri ini.  

Setiap episode dalam program ini akan dipandu oleh satu pembawa 

acara yang sebelumnya tidak pernah berkunjung ke desa tersebut dan tinggal 

di rumah warga agar mengetahui aktivitas penduduk desa. Berbagai macam 

keberagaman akan dikemas untuk menunjukkan bahwa perbedaan di 

Indonesia adalah warisan budaya. Konsep yang digunakan yakni visual 

storytelling, pembawa acara akan menceritakan pengalaman mereka secara 

langsung ketika mempelajari kebudayaan disertai gambar yang berkaitan 

dengan cerita sehingga menyajikan karya audio dan visual kepada khalayak.  

Dalam episode tiga desa yang diulik adalah Desa Sade yang terletak di Desa 

Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 

Dalam menghasilkan program ini terdapat beberapa tahapan yang 

dilakukan yaitu pra-produksi, produksi, dan pascaproduksi. Setiap proses 
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dalam ketiga tahapan tersebut harus dilalui secara bertahap agar 

menghasilkan program feature yang menarik dan kaya akan informasi. 

Pembuatan program Jelajah Peradaban ini pun menggunakan teori-teori 

yang sudah diperoleh selama berkuliah di Universitas Multimedia 

Nusanatara.  

5.2. Saran  

       Selama membuat tugas akhir berbasis karya terdapat beberapa saran 

yakni untuk lebih mempersiapkan peralatan yang digunakan karena hal 

tersebut berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi dan 

pascaproduksi. Selain itu, saran penulis bagai universitas adalah agar 

memperbolehkan menggunakan sumber daya manusia di luar mahasiswa 

aktif Universitas Multimedia Nusantara.  
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