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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen

media massa di radio Mandiri 98,3 FM sebagai news and business radio di

Pekanbaru, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Adapun penerapan fungsi manajemen media massadi radio Mandiri 98,3

FM dilakukan melalui beberapa hal yaitu :

a. Penerapan fungsi perencanaan dilakukan mandiri fm sebagai berikut :

1. Melalui identitas radio, seperti visi dan misi, tagline, dan audience call

sebuah radio berusaha menciptakan apa yang akan diinformasikannya

kepada pendengar, dalam hal ini Mandiri FM membentuk sebuah

identitas radio yaitu News and Business Radio yang akan mengontrol

seluruh aktivitas sesuai identitas tersebut.

2. Melakukan penentuan segmentasi dan targeting pendengar ataupun

pengiklan demi menjaga ruang publik yang kuat yaitu orang-orang

Pekanbaru yang berumur 25-35 tahun dan produktif dalam bekerja,

serta seluruh pihak yang diharapkan mampu menjadi pengiklan atau

partner Mandiri FM demi memenuhi kebutuhan bersama.

3. Melakukan formula S-T-P-F-P (Segmentasi, targeting, positioning,

formatting, programming) untuk merealisasikan segala identitas

Mandiri FM melalui format stasiun dan program yang kemudian harus

dilakukan strategi pemasaran partisipatif sebagai tindakan selanjutnya

seperti advertising, personal selling, bahkan pemasaran melalui media

online dan media partner dengan berbagai pihak.
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b. Penerapan fungsi pengorganisasian mandiri fm dilakukan sesuai dengan

stasiun yang berskala cukup besar, sehingga begitu banyak bagan yang

dibagi dalam setiap divisi.

c. Penerapan fungsi pengarahan dilakukan dengan baik dengan sesuai dengan

poin fungsi pengarahan yaitu, motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan

pelatihan. Konsep – konsep tersebut diterapkan oleh mandiri fm dalam

menjalani manajemen stasiun penyiarannya.

d. Penerapan fungsi pengawasan telah dilakukan mandiri fm sesuai dengan

fungsi manajemen dengan menjalankan konsep seperti efisiensi dan

efektivitas dalam proses evaluasi terhadap kinerja karyawannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dari penelitian

kali ini adalah sebagai berikut:

a. Radio Mandiri FM harus memperkuat jaringan berita Nasional seperti

bekerjasama dengan media lain yang berorientasi publik secara skala

Nasional, dan memaksimalkan promosi melalui media-media yang belum

terjangkau seperti televisi serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai

kalangan.

b. Radio Mandiri 98,3 FM harus menjaga konsistensi di dalam program-

program yang sudah ada sesuai dengan visi dan misi serta formating radio

Mandiri FM.


