BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Strategi program yang diterapkan oleh tim produksi untuk Program Tilas
Budaya di LPP TVRI Bengkulu sesuai dengan dengan teori strategi program
menurut Morissan di lapangan secara langsung, sebab keduanya sangatlah
berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan suatu program. Dimana strategi
program yang diterapkan meliputi, Perencanaan Program, Produksi Program,
Eksekusi Program, dan Evaluasi Program. Program yang berhasil adalah program
yang mampu menarik perhatian banyak khalayak dan menghasilkan rating yang
tinggi. Sebab, kedua strategi program lapangan dan teori merupakan hal yang
saling mendukung.
Kelanjutan dari strategi perencanaan program, terdapat berbagai hal dalam
proses penciptaan suatu program yang baik, mulai dari memahami karakteristik
program, menerapkan konsep, hingga pada proses pengawasan dan evaluasi
program yang membuat para pengelola program lebih seksama dalam membangun
sebuah ide kreatif untuk dijadikan suatu program. Dan berdasarkan strategi
menejemen, juga melakukan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan evaluasi
program untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan indikatornya
sebelumnya, yakni rencana program, produksi dan pembelian program, eksekusi
program, pengawasan, dan evaluasi program yang merupakan rencana strategis
bahwa strategi dan kebijkasanaan telah diimplementasikan. Begitu juga dengan
rencana operasional yang merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk
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penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan, dan terjadi berulang-ulang.
Hal tersebut dilakukan agar produksi siaran bisa berjalan dengan maksimal.
Melihat fungsi strategis dari Program Tilas Budaya di LPP TVRI Bengkulu
ini, yang diterapkan adalah memberikan hiburan yang sehat dengan tetap
mengedepankan kebudayaan lokalnya dengan mendatangkan narasumber yang
berbakat dan berprestasi di wilayah Bengkulu sebagai dasar konsep acara yang
dikemas secara feature dokumenter
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dari itu
pneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Bagi LPP TVRI Provinsi Bengkulu
a. Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai strategi LPP TVRI dalam
melestarikan kebudayaan melalui program Tilas Budaya akan membantu
LLP TVRI untuk menyusun strategi yang lebih baik lagi.
2. Bagi Bidang Penelitian
Dalam proses penelitian, fokus peneliti hanya membahas mengenai
strategi yang dilakukan oleh LPP TVRI Bengkulu dalam melestarikan
Kebudayaan melalui program Tilas Budaya. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Disisi lain masih banyak aspek-aspek yang perlu
diteliti seperti efektivitas program Tilas udaya dalam mendorong
masyarakat untuk melestarikan kebudayaan.

