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BAB IV 

KESIMPULAN 

IV.1 Kesimpulan 

Aktivitas produksi redaksi berita pada media Jawa Pos TV memiliki 

beberapa tahap yang mempertimbangkan kesinambungan dan kelayakan 

berita dan video redaksi yang akan ditayangkan melalui siaran televisi. 

Terdapat empat tahap dalam proses produksi redaksi berita pada Jawa Pos 

TV, yakni tahap pre-production (persiapand dan pencarian informasi 

berita), tahap set-up and rehearsal (persiapan teknis), production (proses 

liputan), dan juga post-production (penyuntingan video).  

Proses penyuntingan video terdiri dari empat tahapan, Tahapan 

pertama adalah Membuat Project dan Sequence pada Adobe Premiere Pro 

sebagai aplikasi untuk melakukan proses editing. Tahapan kedua adalah 

Mengimpor Video dan Audio ke dalam Timeline Adobe Premiere Pro. 

Tahapan yang ketiga adalah melakukan penataan gambar maupun suara di 

dalam timeline Adobe Premiere Pro, dengan tujuan untuk menyesuaikan 

dengan naskah berita yang telah dibuat. Tahapan yang terakhir adalah 

tahapan finishing yang meliputi pemotongan durasi dan juga pemberian 

sensor pada gambar sehingga hasil video yang akan ditayangkan. 

IV.2 Saran 

Berikut ini saran dan masukan penulis mengenai kerja praktik yang 

telah dilakukan oleh penulis sebagai penyunting video redaksi di Jawa Pos 

TV: 
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a. Sebaiknya jenis berita yang disajikan lebih bervariasi, tidak hanya 

hard news namun juga bisa memperbanyak soft news seperti berita 

kuliner, dan sebagainya. 

b. Penulis telah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak selama 

melaksanakan kegiatan kerja praktik, namun akan lebih baik jika 

dibimbing lebih maksimal sehingga dapat lebih aktif dalam 

pelaksanaan kerja praktik. 
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