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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian mengenai persepsi 

mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Kalimantan Tengah, maka penulis berkesimpulan bahwa mahasiswa 

IAIN Palangka Raya tidak mengetahui tentang Undang-Undang Penyiaran 

secara mendalam. Meskipun begitu, mereka mengaku mengenal tentang 

lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID 

Kalteng). 

 Pengetahuan tentang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) ini pada umumnya banyak mereka 

peroleh dari internet, dan sedikit yang mengetahuinya dari surat kabar, radio 

atau televisi, serta brosur atau pamflet. Sedangkan persepsi mereka terhadap 

peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID 

Kalteng) itu sendiri mereka mengklaim positif. Baik dari segi fungsi 

kelembagaan, fungsi penyiaran dan perijinan, maupun dari fungsi 

pengawasan. Hal ini terlihat dari hasil jawaban para responden atau 

mahasiswa IAIN Palangka Raya dari peran Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) tersebut. 
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B. Saran  

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran 

yang penulis anggap penting untuk diajukan kepada beberapa pihak yaitu: 

1.  Kepada lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan 

Tengah untuk terus mensosialisasikan lembaganya kepada masyarakat 

khususnya kalangan mahasiswa agar eksistensinya lebih dikenal lagi, 

serta lebih mengoptimalkan peranannya agar lebih dirasakan lagi oleh 

masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada 

khususnya.  

2. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan 

Tengah untuk sadar media dan selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga 

dunia penyiaran agar penyiaran di Kalimantan Tengah lebih sehat dan 

maju lagi. 

3. Kepada pemerintah, untuk lebih mendukung baik dari segi anggaran 

untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, sehingga 

lembaga ini dapat menjalankan peranannya seoptimal dan seefektif 

mungkin. 

4. Kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa IAIN Palangka Raya agar 

selalu berpartisipasi menjaga dunia penyiaran khususnya di Kalimantan 

Tengah ini agar penyiaran di bumi kita sehat dan berkualitas. 

5. Kepada peneliti yang akan datang untuk bisa menggali lebih dalam lagi 

masalah penelitian yang terkait dengan problematika Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah di Kalimantan Tengah. 


