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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.I  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kegiatan 

Government Relations MNCTV Dalam Program MNCTV Pahlawan Untuk 

Indonesia”, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

a. Implementasi dari program MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia sudah 

sesuai dengan konsep yang ada, implementasi tersebut mencangkup 5 

hal, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), 

Actuating (Penggiatan), Controlling (pengawasan), Evaluating 

(evaluasi). 

b. Pada tahap Planning atau perencanaan, government relations MNCTV 

melakukan perencanaan tersebut dengan mengadakan rapat atau meeting 

yang dihadiri oleh divisi public relations itu sendiri atau yang biasa 

disebut corporate secretary (corsec) yang terdiri dari internal public 

relations, eksternal public relations serta government relations, 

kemudian divisi news, produksi dan programming. Pertemuan meeting 

dilakukan guna menentukan tujuan, memperkirakan anggaran yang akan 

dikeluarkan, menentukan kriteria bagi para calon kandidat dan 

melakukan riset ke tempat kegiatan masing-masing calon kandidat yang 

telah didaftarkan. 

c. Pada tahap Organizing (pengorganisasian), yang dilakukan oleh 

government relations pada program MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia 

adalah dengan pembagian tugas sesuai dengan tugas dari masing-masing 

divisi, di MNCTV setiap divisi telah memiliki tugasnya masing-masing 

dikaitkan dalam program acara ini divisi internal public relations 

bertugas mempublikasikan program acara ini kepada pihak internal 

perusahaan, lalu eksternal public relations bertugas menghubungi media 

dan menjalin hubungan dengan media terkait dengan program acara 

MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia, lau bertugas mempublikasikan 
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program acara ini melalui media online seperti website dan media sosial, 

kemudian government relations sendiri disini bertugas dalam 

menghubungi, memberitahukan pada pemerintah mengenai program 

acara MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia dan menjalin komunikasi 

dengan pemerintah, serta melakukan pendekatan dengan pemerintah agar 

mau mengadiri program acara MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia. 

d. Pada tahap Actuating atau penggiatan yang dilakukan oleh pihak 

government relations adalah dengan mengawasi setiap divisi dengan 

mengkoordinasi setiap divisi agar berjalan sesuai dengan tuganya. 

e. Pada tahap Cotrolling atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

government relations adalah dengan rapat atau meeting rutin yang 

dilakukan, hal ini dilakukan agar masing-masing divisi bisa melaporkan 

hasil kerjanya sehingga setiap divisi mengetahui sejauh mana 

progressnya agar tidak terjadi salah paham, kemudian dengan membuat 

rundown acara hal ini juga merupakan cara sebagai pengawasan agar 

acara berjalan sesuai harapan, pada tahap ini juga sebagai tahap 

pencatatan evaluasi, saat acara berlangsung apa yang kurang dan perlu 

diperbaiki. 

f. Pada tahap Evaluating atau evaluasi, pada tahap ini adalah tahap 

penilaian. Program acara ini telah mendapat respon yang sangat baik dari 

dalam dan luar negeri, hal ini dibuktikan dari penghargaan yang 

diteriman dari CNN Amerika dan DW televisi German, selain itu para 

pahlawan yang terpilih selain mendapatkan penghargaan dari MNCTV 

juga mendapatkan penghargaan dari lembaga lain seperti Tupperware she 

can, hal ini jelas membuktikan bahwa melalui tahapan yang telah dilalui 

pada program acara ini telah menghasilkan pahlawan-pahlawan yang 

memang tepat dan layak serta menginspirasi dari program acara MNCTV 

Pahlawan Untuk Indonesia. 

g. Implementasi dari program MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia tujuan 

dari diadakannya program ini sudah tercapai dengan menemukan 

pahlawan-pahlawan yang diakui oleh khalayak, menginspirasi mereka 

agar mau melakukan hal yang sama demi kesejahteraan bersama, seperti 
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yang dikatakan oleh Nes sa Dwi Tujuan mulai dari acara tersebut sudah 

tercapai karena salah satunya ternyata diakui pahlawan yang kita 

temukan mendapat penghargaan dari tempat lain, tujuannya mengangkat 

sosok yang dihargai oleh masyarakat tidak hanya dari MNCTV saja dari 

lembaga lainpun menghargai juga. Selain itu respon yang diberikan oleh 

pemerintah juga sangat baik terhadap program acara ini dengan hadir 

dalam malam penganugerahan MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kegiatan 

Government Relations MNCTV Dalam Program MNCTV Pahlawan Untuk 

Indonesia” maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

a. Program MNCTV Pahlawan Untuk Indonesia adalah program yang 

sangat bagus dan mendidik, dengan begitu hendaknya untuk 

memaksimalkan dari segi pengemasan acara serta memaksimalkan 

publikasinya sehingga dengan publikasi yang baik akan menarik minat 

penonton yang penasaran akan program acara seperti ini. 

b. Hendaknya audiensi dilakukan dari jauh hari sebelum acara puncak 

terlaksana sehingga pihak yang diundang dalam hal ini pemerintah dapat 

hadir tanpa diwakili dalam malam penganugerahan MNCTV Pahlawan 

Untuk Indonesia. 
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