
 

 

31 

 

BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

IV.1  Simpulan 

Selama satu bulan melakukan kerja praktek di KPID, penulis 

mendapatkan berbagai ilmu khususnya dalam proses monitoring 

menganalisis program tayangan televisi lokal berdasarkan pada panduan 

P3 dan  SPS.  Berikut simpulan penulis mengenai kerja praktek yang 

dilakukan di KPID Jawa Timur, yaitu : 

1. Selama penulis magang di KPID, penulis melakukan analisis 

tayangan yang bermasalah dan pemantauan isi siaran atau media 

monitoring. 

2. Penulis harus mempunyai pegangan untuk menganalisis isi siaran 

dan pemantauan program siaran, pegangan tersebut adalah P3 dan  

SPS. 

3. Bidang pengawasan isi siaran atau tim monitoring KPID Jawa 

Timur  merupakan Bidang yang mengawasi program atau tayangan 

televisi - televisi lokal dengan menggunakan media televisi. 

4. Dari temuan di lapangan, pasal yang paling sering di langgar 

adalah pasal mengenai pelarangan dan pembatasan kekerasan, 

pelarangan dan pembatasan seksualitas, juga pasal mengenai 

sensor.  

5. Stasiun televisi lokal yang termasuk kategori “televisi nakal” di 

bulan September-Oktober adalah Jawapos Televisi (JTV), Rajawali 

Televisi (RTV), dan AREK TV. 

6. Tim pengawasan isi siaran atau monitoring menggunakan tehnik 

clip counting atau kliping sebagai cara atau tehnik untuk 

melakukan monitoring media televisi lokal di jawa Timur. 

7. Tim pengawasan isi siaran hanya memantau media televisi lokal di 

Jawa Timur.  
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8. Tingkat kinerja dari tim monitoring sangat baik. Karena bisa 

dibilang pelanggaran yang dilakukan televisi lokal setiap bulannya 

berkurang. 

9. Tingkat pelayanan informasi yang cukup memuaskan dengan tata 

cara yang cukup baik dan sopan. 

10. Pemahaman Kompetensi yang cukup dan implementasi yang cukup 

baik. 

11. Tidak ada sistem saling tunjuk dalam proses pelayanan informasi 

dan bersosialisasi 
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IV.2  Saran 

 Untuk seluruh kegiatan yang dilakukan di KPID, sebagian besar 

cara yang diterapkan memiliki kesamaan dengan teori tentang teknik 

menganalisis isi program siaran.  

Saran saya kepada Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur (KPID 

Jatim) dan para pelaku magang yang telah melakukan kegiatan magang 

dimanapun adalah : 

Kepada personel KPID Jatim : 

1. Respon terhadap permasalahan sedikit ditingkatkan lagi agar 

langsung cepat ditanggapi. 

2. Tata cara pelayanan informasi sudah cukup bagus tapi sedikit lebih 

ditingkatkan. 

3. Pemahaman kompetensi dari personel monitoring lebih 

ditingkatkan agar proses pelayanan informasi dan pemonitoringan 

berjalan dengan cepat. 

4. Sangat minimnya alat atau media yang digunakan untuk 

memonitoring.maka untuk kedepannya menurut saya alat yang 

digunakan untuk media monitoring adalah diperbarui dan kalau 

bisa ditambahkan. 

 

Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi: 

1. Bisa menjadi sarana mengasah dan mempersiapkan mahasiswa 

dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bisa melanjutkan hubungan baik untuk bisa melakukan magang 

pada angkatan berikutnya atau pun pada periode berikutnya. 
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