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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses produksi Buletin Aktual Sore di radio Bharabas dari awal

kegiatan dalam pra produksi hingga pasca produksi sudah sangat terstruktur.

Terlihat dari bagan yang ada pada bab sebelumnya, yakni dimulai dari pra

produksi yang termasuk didalamnya yakni rapat redaksi yang menghasilkan

ide topik hingga pertanyaan guna untuk wawancara. Selanjutnya proses

produksi yang dimulai dari hunting berita, wawancara, mengoreksi dan

memilah naskah berita dan hasil rekaman serta dilakukaknya mixing, hingga

pembuatan script penyiar yang dilakukan oleh Kepala Produksi, dan terahir

adalah pasca produksi yakni mengevaluasi hasil kerja, mulai dari hasil berita

yang akan di tayangkan, evaluasi setelahnya, bagaimana kendala yang

didapati ketika berada dilapangan juga dibahas dalam tahapan evaluasi hingga

pendokumentasian atau arsip dilakukan oleh radio Bharabas FM.

Dari uraian data dan analisa yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, yang berkaitan tentang proses produksi program siaran Buletin

Aktual Sore dari radio Bharabas FM Pekanbaru maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio

Bharabas sebelum disiarkan harus melalui beberapa tahapan yang harus
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dijalankan dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang didengar oleh

pendengar memiliki kualitas dan mutu yang baik, tahapan tersebut mulai dari

tahapan pra produksi, produksi, hingga pasca produksi yang juga telah

berjalan secara terstruktur dan telah sesuai dengan SOP (Standar Operational

Prosedure) Radio Bharabas dan sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh

Westley Dan Maclean mengenai proses untuk menetukan apa dan bagaimana

komunikasi dilakukan.  Program Buletin Aktual Sore ini disiarkan setiap hari

senin hingga sabtu pada pukul 16.30 WIB dengan cara live atau disiarkan

secara langsung.

Akan tetapi, meski seluruh kegiatan pada proses produksi Buletin

Aktual Sore ini berjalan dengan baik, tidak dipungkiri juga bahwa proses

tersebut tidak lepas dari sebuah kendala, atau hambatan misalnya seperti

kendala teknis mengenai peralatan radio yang dibutuhkan selama proses

seperti matilampu, komputer tidak bisa beroprasi, rusaknya pemancar radio.

Sedangkan kendala non teknis seperti narasumber yang tiba-tiba membatalkan

janji untuk wawancara, tugas para Tim Buletin Aktual yang merangkap.

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis data yang diperoleh dari

pelaksanaan kegiatan Proses Produksi Program Acara Buletin Aktual Sore di

Radio Bharabas FM Pekanbaru, maka perlunya sebuah saran demi kemajuan

PT. Radio Bhaktera BahanaSuara (Bharabas) Pekanbaru kedepannya,

terutama pada produksi program BuletinAktual Sore, yaitu:
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1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

kepada pihak Radio Bharabas agar senantiasa meningkatkan eksistensinya

dalam dunia penyiaran, apalagi Radio Bharabas merupakan salah satu

radio yang lebih cenderung kepada program berita sesuai dengan motto

“The Best News And Information”. Terutama dalam bidang pemberitaan,

supaya Bharabas lebih meningkatkan kualitas berita yang ditayangkan,

sehingga masyarakat pendengar (Mitra Kota) lebih memilih Radio

Bharabas menjadi salah satu media pilihan dari segi pemberitaan.

2. Untuk tim produksi Buletin Aktual Sore agar selalu melakukan inovasi-

inovasi dari segi produksi pemberitaan, agar dapat menarik lebih banyak

lagi peminat dan pendengar dari radio Bharabas khususnya dalam

program-program berita.

3. Ada baiknya jika apa yang telah menjadi kendala dan hambatan yang

dialami oleh pihak radio Bharabas khususnya pada bagian divisi berita

untuk dapat segera dibenahi. Seperti perbaikan peralatan atau lainnya

sehingga semua proses produksi program yang ada di radio Bharabas

berjalan dengan maksimal, tidak hanya program Buletin Aktual Sore.


