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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

HIDUP adalah media komunikasi sosial (KOMSOS) milik KAJ 

(Keuskupan Agung Jakarta) yang bernaung dibawah sebuah yayasan bernama 

Yayasan Hidup Katolik. HIDUP adalah majalah yang berskala nasional, dan 

berusaha mewadahi pengetahuan Iman Katolik seluruh daerah terutama di daerah 

Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK). Keterwakilan KAJ di majalah HIDUP  

ada pada seorang pastur atau romo yang dikenal dengan sebutan Delegatus. 

Tugas dari delegatus sendiri adalah memastikan apa yang ditulis dan diwartakan 

oleh majalah HIDUP tidak melenceng dari ajaran gereja. Delegatus diangkat oleh 

KAJ, dan bekerja bersama dengan yayasan.  

Dalam perkembangannya, majalah HIDUP nyaris tidak menemukan 

adanya persaingan atau kompetisi dengan majalah Rohani Katolik lainnya di 

dalam persaingan bisnis media, hal ini karena Narasumber atau ahli yang dipilih 

untuk mengulas mengenai sebuah topik pembahasan berbeda dengan majalah 

rohani Katolik yang lain. Majalah HIDUP memiliki sebuah hubungan hirarki 

sistematis dengan para petinggi-petinggi gereja Katolik yang ada di Indonesia, 

seperti Uskup, Kardinal, Konferensi Wali Gereja, dan Lain-lain, sehingga 
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didalam praktiknya majalah HIDUP nyaris tidak memiliki masalah di dalam 

akses untuk menjadikan para petinggi tersebut sebagai sumber di dalam majalah. 

Kemudian, skala penjualan majalah HIDUP yang bersifat nasional-

internasional menjadi pembeda berikutnya. Meskipun sasaran pembaca majalah 

HIDUP terpusat di Jakarta, namun majalah ini tidak menutup kemungkinan 

untuk menyajikan atau memuat berita yang berasal dari luar Jakarta. Banyak 

majalah rohani Katolik lain seperti Praba, Sabda, Basis, Dan masih banyak 

lainnya, persebarannya hanya terbatas di daerah dimana mereka berada. Seperti 

Praba hanya beredar di daerah Yogyakarta saja.  

Di dalam strategi penerbitannya, Majalah HIDUP menggunakan strategi 

penerbitan sesuai dengan teori managemen penerbitan milik Potter, majalah 

HIDUP menggunakan strategi Focused Cost Differentiation Strategy, yakni 

strategi diferensiasi (pembeda) dengan biaya terfokus. Dengan kata lain, majalah 

HIDUP berusaha memberikan sesuatu yang berbeda atau mencoba tampil 

berbeda dengan majalah lain, dengan memiliki fokus yang pasti, dan tidak 

menjadikan harga sebagai suatu point utama. Dan juga  majalah ini menawarkan 

produk yang unik atau khas kepada pelanggan, dan menawarkan produk rendah 

kepada satu kelompok pelanggan (Pasar sempit).  

Didalam strategi mempertahankan loyalitas pembaca majalah HIDUP, tim 

marketing majalah HIDUP memiliki beberapa cara yakni dengan memberikan 

atau memenuhi needs pembaca dalam hal pengetahuan iman Katolik. Apa yang 

pembaca ingin tahu dan yang ia tidak ketahui mengenai agamanya sendiri akan 
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disediakan sebisa mungkin, dan HIDUP juga kerap memberikan informasi yang 

sekiranya para pembaca tidak tahu atau belum di ketahui. Seperti apa itu dogma, 

pengetahuan atau informasi seputar Vatikan, dan lain-lain. Dari segi promosi, 

majalah HIDUP Melakukan promosi di gereja Katolik yang ada di Jakarta dan 

sekitarnya (JABODETABEK) melalui kotbah Romo delegatusnya. Karena 

biasanya umat Katolik pada umumnya akan mendengarkan apa yang Romo 

sampaikan atau Romo bicarakan.  

Kemudian cara yang lain adalah dengan mencari pelanggan yang tidak 

mampu di dalam sebuah paroki, lalu mencarikan donatur supaya orang tersebut 

bisa membaca majalah HIDUP. Hal ini karena mereka yang ber-uang tak akan 

segan atau ragu untuk melanggankan majalah HIDUP kepada umat yang 

membutuhkan. Hal ini terbukti dengan adanya program peduli guru agama. 

Dimana guru agama baik itu yang mengajar di sekolah negri atau non negeri, 

maupun guru agama yang mengajar di gereja (katekese) mendapat majalah 

HIDUP secara gratis setiap minggunya. Dan majalah HIDUP tersebut diharapkan 

dapat menjadi sumber referensi bagi guru agama dalam mengajar. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini masih terbatas atau bahkan kurang lantaran disini penulis 

tidak terlalu fokus kepada respon atau tanggapan dari pembaca majalah HIDUP. 
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Penulis hanya ingin mengetahui dari segi Majalah HIDUP saja, dan sedikit 

mengesampingkan pelanggan. Bahkan survei yang penulis lakukan hanya penulis 

lakukan secara random dan tidak menyeluruh atau spesifik.  

Selama penulis melakukan penelitian, banyak kendala yang penulis temui 

di lapangan, seperti minimnya data mengenai majalah terutama majalah 

bersegmen agama atau kerohanian, baik itu data dalam bentuk buku maupun 

hasil penelitian sehingga penulis mengalami kesulitan di dalam mengakses dan 

mendapatkan informasi. Kedepannya penulis mengharapkan apabila penelitian 

ini dilakukan atau diteruskan, bisa lebih memfokuskan dari sisi pelanggan.  

5.2.2 Saran Praktis 

Selama penulis melakukan penelitian, penggumpulan data, observasi, 

hingga penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali kemudahan 

dan keringanan dari Majalah HIDUP. Namun masih ada beberapa hal yang 

penulis anggap sulit didalam penggumpulan data, yakni keterbatasan penulis 

dalam mengakses data yang sekiranya penulis butuhkan, dan juga ketersediaan 

waktu yang dimiliki dari rekan-rekan redaksi dan marketing majalah HIDUP. 

Semoga kiranya kedepan majalah HIDUP bisa memberikan sedikit keringanan 

didalam mengakses data yang dibutuhkan penulis.  
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