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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1. Ringkasan  

Kerja praktik yang dilakukan penulis kali ini memberikan banyak pengalaman – 

pengalaman baru bagi penulis yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Kerja praktik 

yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya (September – November) memberikan 

banyak pengalaman bagi penulis, dimana penulis berkesempatan terjun langsung dalam 

pembuatan konten podcast guna memberikan informasi mengenai pengalaman -

pengalaman dan juga tips tips mengenai cara memulai atau membangun usaha dan karir 

dari narasumber yang penulis dan partner undang dalam konten podcast bertajuk talkshow 

pada channel Youtube Hoopla Production. 

Pada projek  kerja praktik kali ini penulis berperan sebagai seorang script writter  

yang tentunya memiliki tugas penting karena penulis bertugas untuk membuat sebuah 

konten yang menarik untuk di saksiskan oleh khalayak. penulis juga dituntut untuk 

membuat judul dan caption yang menarik dan penulis juga berkesempatan menjadi seorang 

podcaster. Dalam prosesnya penulis mendapat pengetahuan-pengetahuan baru mengenai 

bagaimana proses produksi sebuah konten podcast dan terlebih mengenai tahapan-tahapan 

mulai dari pencarian ide atau tema, pembuatan naskah podcast hingga proses pembuatan 

podcast berlangsung. 

IV.2. Saran  

Projek kerja praktik yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna, penulis 

menyadari masih terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan dari proses produksi konten 
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yang dilakukan. Dalam segi perencanaan dan pembuatan naskah podcast masih kurang dan 

terkesan monoton. Ide kreatif dari penulis masih perlu diperkaya dengan cara melihat 

berbagai macam referensi. Dalam penyajian konten podcast juga beberapa kali pesan tidak 

bisa tersapaikan dengan maksimal diakibatkan masih minimnya pengalaman untuk 

menjadi seoroang podcaster. Dalam penyajian penulisan caption juga masih harus 

memperkaya kasa kata dan juga ide – ide agar caption tidak menjadi membosankan. 

Demikian saran yang bisa penulis sampaikan, dengan terciptanya laporan kerja praktik ini 

penulis telah menjalani kerja praktik tersebut dengan sesuai harapan. Penulis juga masih 

perlu untuk belajar memiliki time management yang lebih baik selama proses kerja praktik 

berlangsung.  

  



 

38 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

JURNAL: 

Fadilah, E., Yudhapramesti, P., & Aristi, N. (2017). Podcast sebagai Alternatif Distribusi 

Konten Audio. Jurnal Kajian Jurnalisme, 1(1), 90–104. 

https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.10562 

Hajar, I. (2018). Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah Di Kota Makassar. Jurnal Al-

Khitabah, 5(2), 95–109. 

Kurmia, N. (2005). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi 

terhadap Teori Komunikasi. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(2), 291–296. 

https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1197 

Pratama, D. M. (2018). PERAN PENULIS NASKAH (SCRIPT WRITER) DALAM 

PRODUKSI PROGRAM FEATURE “BUDAYA KITA” PADA TELEVISI BERBASIS 

ONLINE SATUMEDIA TV. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. 

Sundawa, Y. A., & Trigartanti, W. (2018). Fenomena Content Creator di Era Digital Content 

Creator Phenomenon In Digital Era. Prosiding Hubungan Masyarakat, 4(2), 438–443. 

karyailmiah.unisba.ac.id 

Sylvia, C., Halim, F., & Catherine. (2020). PEMBEKALAN KEMAMPUAN “DIGITAL 

CONTENT CREATOR” BERBASIS MULTIMEDIA PADA SMA PANGLIMA 

POLEM RANTAUPRAPAT. Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 

71–77. 



39 
 

 

Zellatifanny, C. M. (2020). Trends in Disseminating Audio on Demand Content through 

Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia. Journal Pekommas, 5(2), 117. 

https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050202 

 

INTERNET:  

BintangPagi. (2019). Content Creator, apa itu? BintangPagi Production. 

https://bintangpagi.com/content-creator-apa-itu/ 

Romeltea. (2019). Media Baru: Pengertian dan Jenis-Jenisnya. Romeltea.Com. 

https://romeltea.com/media-baru-pengertian-dan-jenis-jenisnya/ 

Daily Social. (2018). Podcast User Research in Indonesia 2018 

https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-penggunaan-layanan-podcast-2018 

https://pintek.id/blog/karakteristik-generasi-millenial/ 

https://mrabroadcastingacademy.com/2016/09/19/penulis-naskah/  

https://glints.com/id/lowongan/script-podcast/#.YaO7SdBBy00  

 

 

 

 

 

https://romeltea.com/media-baru-pengertian-dan-jenis-jenisnya/
https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-penggunaan-layanan-podcast-2018
https://pintek.id/blog/karakteristik-generasi-millenial/
https://mrabroadcastingacademy.com/2016/09/19/penulis-naskah/
https://glints.com/id/lowongan/script-podcast/#.YaO7SdBBy00

