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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai strategi produser 

Indonesia Morning Show NET.TV sebagai program berita yang menarik (studi pada 

edisi Raeni: Anak Tukang Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan), maka dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian yang didapat dari key informan dan informan 

sebagai berikut: 

1. Indonesia Morning Show NET.TV berangkat dari terlihatnya sebuah 

peluang untuk menyajikan sebuah program berita dengan konsep yang 

berbeda ditengah banyaknya kejenuhan masyarakat mengenai program 

berita di pagi hari yang pada umumnya memiliki konsep yang terlalu 

formal dan kaku. 

2. Indonesia Morning Show NET.TV merupakan program berita yang 

memiliki jenis program news dan entertainment. Memiliki 6 (enam) 

segmen tiap harinya, dan terdapat dua talkshow yang berbeda jenis yaitu 

talkshow berita dan non-berita yang menimbulkan kesan menarik dan 

berbeda dari program serupa lainnya di pagi hari bagi masyarakat. Di 

awal siaran, adalah penyajian hard news yang disamapaikan oleh 

pembawa acara. 

3. Salah satu perencanaan yang digunakan oleh produser beserta tim 

produksi adalah dengan menentukan main host seperti Adrian Maulana, 

Marissa Anita dan Shahnaz Soehartono, mereka berita menurut 

produser dan tim produksi memiliki basic dan karakter yang sesuai 

dengan konsep program Indonesia Morning Show. Penentuan main host 

tersebut ditujukan agar mendapat kesan menarik bagi masyarakat yang 

berlandaskan tiap masing-masing main host memiliki karakteristik yang 

sesuai dengan jalur program ini. 
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4. P.O.A.C (Planning atau perencanaan, Organizing atau 

pengorganisasian, Actuating atau pelaksanaan, dan Controlling atau 

pengawasan), merupakan cara yang digunakan oleh produser kepada 

tim yang terlibat saat eksekusi program Indonesia Morning Show 

NET.TV. 

5. Komitmen Indonesia Morning Show NET.TV untuk menyajikan 

program yang inspiratif dapat dilihat dari edisi “Raeni Anak Tukang 

Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan”, yang tentunya juga terdapat 

strategi yang didalamnya terkandung P.O.A.C. 

6. Agar tayangan Indonesia Morning Show edisi Raeni: Anak Tukang 

Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan menjadi edisi yang berbeda dari 

program lainnya dan terasa nilai human interest / inspiratifnya, produser 

beserta tim melakukan perbedaan dengan mendatangkan Raeni ke 

studio saat live on air, dan menyambungkan komunikasi antara Raeni 

dengan beberapa tokoh di Indonesia seperti Anies Baswedan, Opick, 

dan Muhammad Nuh. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil kesimpulan mengenai strategi produser 

Indonesia Morning Show NET.TV beserta tim produksinya dalam menyajikan 

program berita yang menarik, penulis memiliki beberapa saran yang kiranya dapat 

bermanfaat dalam eksekusi produksi program Indonesia Morning Show 

kedepannya, seperti: 

1. Kedepan, diharapkan agar program Indonesia Morning Show dapat 

lebih memiliki ciri khas atau konten yang lebih menarik atau lebih 

berinovatif, dan menghibur bagi masyarakat, hal tersebut tentunya agar 

program Indonesia Morning Show tetap menjadi program berita yang 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 

2. Dapat lebih meningkatkan komitmennya sebagai program berita yang 

menarik dan menghibur serta inspiratif bagi masyarakat dengan sajian-

sajian yang lebih baik, inovatif, dan inspiratif untuk masyarakat. 
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