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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan 

 

Wetalk podcast merupakan hasil dari produksi kerja praktik ini. Adanya 

hasil tersebut mengajarkan penulis beberapa hal baru, yakni mengenai kedisiplinan 

serta konsisensi untuk menghasilkan suatu karya, tentunya hal tersebut bisa 

didapat saat melaksanakan proses editing audio ataupun audio-video ini. Selain hal 

tersebut, penulis juga bisa memetik suatu pelajaran bahwa sebagai seorang editor 

harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap hasil yang akan dipublikasikan. 

Karena hal tersebut menyangkut minat khalayak yang dituju juga. Tidak hanya pada 

bidang teknis yang diperhatikan, tetapi bagaimana cara menarik khalayak hingga 

dapat memberikan pengaruh pada khalayak yang menonton menjadi hal yang 

harus diperhatikan. 

Editor dalam menghasilkan projek ini melaukan beberapa hal yang 

diantaramya adalah berdiskusi dnegan rekan pembuatan projek untuk menentukan 

tema yang akan diangkat, kemudian melakukan pembagian tugas, editor sendiri 

akan melakukan tugasnya setelah creator memberikan bahan audio setiap materi 

yang akan dipublikasikan. Langkah selanjutnya editor akan memfilter audio mana 

dan tamplate video mana yang cocok digunakan untuk materi pertama hingga 

akhir. Kemudian editor akan mereview hasil editan hingga mempublikasikannya 

pada akun media sosail yakni youtube wetalk podcast. 
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Dari hasil kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis, dalam 

pembahasannya penulis menghubungkan antara hasil temuan dan teori yang 

digunakan, sehingga maka penulis dapat mengetahui dan mengerti bahwa dalam 

proses mengedit video itu bisa dengan mengikuti beberapa tahapan yang berasal 

dari teori-teori yang ada. Sehingga editor juga dapat dimudahkan dengan adanya 

teori yang ada. 

V.2 Saran 

 

Adanya hasil kerja praktik yang menghasilkan suatu projek bertemakan isu 

perempuan ini yang telah dilakukan oleh penulis, menurut penulis dalam segi 

pembagian tugas bersama rekan sekelompok sudah cukup jelas, begitupun dalam 

menentukan topik dan tema, eksekusi sampai proses diunggah ke akun sosial media 

yakni youtube. Akan tetapi, ada sedikit kendala saat editor harus menunggu creator 

untuk memberikan hasil audio, sehingga dalam satu minggu pemublikasian hasil 

podcast audio tidak dapat konsiten pada hari yang sama. 
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