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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan ini dapat ditarik kesimpulan Proses Produksi Program Siaran 

Kampung Radio di Radio Republik Indonesia Pekanbaru, mencangkup 3 

tahapan mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi telah berjalan  

sesuai dengan SOP. (Standar Operasional Prosedure).  

Pada tahap pra produksi program siaran Kampung Radio dimulai 

dengan penentuan ide yang disurvei ke lapangan untuk mengangkat suatu 

tema atau permasalahan, lalu rapat tim produksi yang dilakukan dengan 

diskusi kecil tanpa ada rapat secara formal yang membahas khusus tentang 

program ini, penentuan narasumber, dan dilanjutkan dengan pembentukan tim 

kerja dan perencanaan program. Pada tahap produksi, yaitu produksi program 

dan eksekusi program, pada tahap inilah program mulai dijalankan, seperti 

yang diketahui program siaran Kampung Radio ini tanpa melalui proses 

editing, dan vocal recording dikarenakan acara ini disiarkan live. Program 

Kampung Radio ini disiarkan setiap satu kali dalam satu bulan yaitu pada 

minggu ke empat, pada jam 09.00 – 10.00 WIB dengan metode live atau 

disiarkan secara langsung di luar Studio menggunakan mobil siaran atau OB 

van, dengan format talkshow atau program yang menghadirkan narasumber.  

Pada tahapan pasca produksi, program siaran Kampung Radio ini 

sesuai dengan aturan-aturan proses produksi sebuah program, dalam pasca 

produksi sendiri adalah tahap dimana terdapat evaluasi dan pengawasan 

program, guna mengoreksi kesalahan dan kesesuaian dengan rundown yang 

telah dibuat. Untuk pengawasan itu sendiri agar acara yang dihasilkan tidak 

menyimpang dari tujuan acara itu sendiri sebagai sebuah acara yang 

menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah terkait untuk 

menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan sesuai dengan tema terkait. 



 70 

Walaupun proses produksi program siaran Kampung Radio telah 

berjalan dengan baik namun tidak bisa dipungkiri bahwa proses tersebut tidak 

lepas dari yang namanya kendala atau hambatan, diantaranya kendala teknis 

seperti pemadaman listrik dilokasi yang terkadang tidak terduga, jarak antara 

studio dengan lokasi yang jauh. Kendala non teknis yang biasa terjadi adalah 

keterlambatan kedatangan narasumber. 

 

B. Saran  

Setelah meneliti dan menganalisis data yang diperoleh dari 

pelaksanaan proses produksi siaran Kampung Radio di Radio Republik 

Indonesia Pekanbaru mengenai bagaimana proses produksi mulai dari pra 

produksi, produksi hingga pasca produksi maka disini penulis memberikan 

saran: 

1. Dalam memproduksi program acara seharusnya diadakan rapat khusus 

formal yang dilakukan secara rutin untuk merapatkan perencaan produksi 

program siaran Kampung Radio, bukan hanya kadang-kadang rapatnya 

yang dirangkum dengan program lain atau secara umum saja, atau rapat 

tim produksi diskusi kecil saja. 

2. Untuk presenter atau penyiar mungkin bisa saja diganti dengan orang yang 

lain sehingga memberikan warna yang baru oleh penyiar yang baru saat 

acara Program Kampung Radio dan tidak selalu Muhammad Rizal. 

3. Seharusnya untuk evaluasi juga diadakan rapat evaluasi program secara 

formal ataupun terkhusus perihal program siaran Kampung Radio, 

sehingga ada pembahasan terkhusus untuk siaran kampung Radio ini, dan 

tidak hanya rapat kecil atau diskusi kecil saja. 

 


