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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dari bab I sampai bab V, dan 

berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang berkaitan mengenai “Peranan Pengarah Acara dalam Proses 

Produksi Program Siaran Negeri Indonesia di LPP TVRI Stasiun Riau” maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengarah acara di LPP TVRI Stasiun 

Riau dalam produksi program Negeri Indonesia telah melakukan sembilan 

Peranan yaitu mengikuti dan mencatat hasil pertemuan perencanaan produksi 

bersama produser, melakukan pendekatan produksi dan mendiskusikan dengan 

produser, mendiskusikan hasil pendekatan produksi dengan kerabat kerja, 

mengintegrasikan unsur – unsur pendukung produksi, memimpin rangkaian 

produksi, membuat naskah, memimpin pelaksanaan penyuntingan, dan 

menentukan pemakaian audio dalam pelaksanaan mixing. 

Disamping itu, pengarah acara program Negeri Indonesia di LPP TVRI 

Stasiun Riau juga berperan di dalam melakukan wawancara kepada narasumber, 

mengecek kembali gambar yang telah diambil, melakukan koordinasi dengan 

kerabat kerja produksi, mengarahkan narator dalam proses dubbing, melakukan 

evaluasi bersama editor dan produser, serta melaporkan segala kegiatan produksi 

kepada produser. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasilnya, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan dengan 

pengarah acara dalam program yang penulis kaji. Maka ada beberapa saran yang 

ingin penulis berikan kepada pengarah acara pada program Negeri Indonesia di 

LPP TVRI Stasiun Riau diantaranya adalah sebagai berikut:
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1. Pada produksi program Negeri Indonesia yang akan dilakukan ke luar kota, 

seharusnya pengarah acara melakukan survey dan hunting lokasi minimal 

seminggu sebelum produksi dilaksanakan. Hal ini agar pengarah acara beserta 

kerabat kerja dapat mempersiapkan segala perencanaan dan persiapan lebih 

matang lagi.  

2. Pengarah acara seharusnya membuat time code dan durasi yang spesifik 

dalam pembuatan naskah. Agar dalam kegiatan editing editor lebih paham 

keinginan pengarah secara detail.  

3. Kepada pihak LPP TVRI Stasiun Riau agar dapat melakukan perekrutan 

sumber daya manusia atau crew yang baru sesuai bidangnya, agar tidak 

terjadi lagi rangkap jabatan. Hal itu tentunya sangat membantu untuk dapat 

meningkatkan kreativitas crew yang bertugas serta para crew dapat lebih 

terfokus pada tugasnya dilapangan. 


