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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Merujuk pada uraian yang telah penulis bicarakan pada pembahasan 

sebelumnya dan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan kemudian telah 

dianalisis, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari hasil temuan dalam 

analisis tentang proses produksi acara terminal logu ocu di radio Pratama FM 

Bangkinang, antara lain: 

1. Pra Produksi 

a) Planning 

  Dalam tahap pra produksi terdapat tahap planning yaitu merupakan 

proses perencanaan sebelum memulai produksi. Beberapa hal yang 

dibahas dalam planning diantaranya adalah mengetahui orang yang terlibat 

dalam produksi, menentukan tema yang akan disampaikan, menentukan 

jadwal produksi atau schedule penyiar, menyiapkan playlist lagu, 

menentukan bagaimana jenis penyajiannya serta alat yang digunakan juga 

perlu diperhatikan. 

b) Collecting 

  Kemudian pada tahap collecting yaitu proses pengumpulan bahan 

dan materi yang diperlukan. Dalam proses collecting yang perlu dilakukan 

yaitu menyiapkan materi programyang sudah dapat terpenuhi oleh pihak 

radio. 

c) Writting 

  Selanjutnya tahap terakhir pada proses pra produksi yaitu tahap 

writting atau penulisan materi siaran. Penulisan materi siaran yang 

dibutuhkan hanya dipakai dalam hal berita atau informasi yang terkait 

program Terminal Logu Ocu. Kelebihan atau keunikan dalam penulisan ini 

berbeda seperti produksi radio lainnya dimana penulisan atau tahap 

Writing naskah tidak terlalu dipakai, penyiar lebih menekankan pada hal 

improvisasi saja. 
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2. Produksi 

  Produksi merupakan proses yang dilakukan setelah seluruh persiapan 

yang dilakukan siap untuk dilakukan produksi. Produksi acara Terminal Logu 

Ocu ini dilakukan setiap hari Senin-Sabtu pukul 15.00-17.30 WIB. Untuk 

proses siarannya yaitu penyiar berada di dalam ruang siaran dan mengatur 

seluruh peralatan yang digunakan. Pada prosesnya seluruh peralatan yang ada 

di ruang siaran disambungkan dengan mixer karena proses mixing dilakukan 

saat on-air. Pada tahapan produksi ini terdapat temuan yang berbeda dari 

konsep, dimana pada tahap produksi ini suara penyiar langsung mengudara 

dan tidak adanya proses perekaman di ruang siaran. Sehingga tidak adanya 

vocal recording karena proses ini dilakukan secara on-air, jadi tahapan 

produksi yang meliputi vocal recording, mixing, dan on-air dilakukan secara 

bersamaan dalam tahapan produksinya. 

3. Pasca Produksi 

a) Evaluasi 

 Kegiatan yang dilakukan setelah melakukan produksi pada proses 

produksi acara Terminal Logu Ocu adalah proses evaluasi. Proses evaluasi 

ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap seluruh rangkaian dari 

proses produksi yang ada. Untuk meminimalisir kesalahan maka proses 

evaluasi ini sangat penting dilakukan agar bisa menghasilkan program 

siaran yang lebih baik setelah itu. 

  Proses evaluasi ini dilakukan bersama seluruh tim produksi. 

Kehadiran tim produksi saat evaluasi sangat diperlukan karena selain 

untuk mengevaluasi seluruh bagian yang ada juga bisa memberikan 

pandangan atas berjalannya program siaran tersebut. Beberapa hal yang 

dibahas saat berlangsungnya evaluasi program Terminal Logu Ocu 

diantaranya adalah kendala yang dilakukan pada saat proses produksi baik 

itu kendala teknis maupun non teknis dan proses evaluasi dilakukan sekali 

sebulan. 
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B. Saran 

 Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan ini, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan dengan masalah 

yang penulis angkat, hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan penulis, maka 

ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan diantaranya: 

1. Untuk pengelola PT. Radio Kampar Pratama Swara agar melakukan pencarian 

untuk menempati posisi Pratama sehingga tim produksipun akan berjalan 

lebih maksimal lagi. 

2. Untuk tim produksi agar selalu melakukan lebih banyak lagi untuk 

memberikan tema yang berhubungan dengan masyarakat Kampar saat ini agar 

di waktu siaranpun mereka memiliki hiburan yang positif. 

3. Meningkatkan kualitas kerja masing-masing anggota PT. Radio Kampar 

Pratama Swara serta meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada pada setiap 

anggota sesuai dengan visinya berkreasi terbaik dalam budaya melayu 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 


