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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis selama dua bulan di PT 

Jawa Pos Media Televisi dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang penulis sudah jelaskan. 

Maka pada bab yang terakhir ini, penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran yang 

nantinya akan bermanfaat bagi PT Jawa Pos Media Televisi. 

IV.1 Kesimpulan 
 

Proses Produksi Program STMJ dan Kuis “Tul Jaenak” di PT Jawa Pos Media Televisi 

(JTV) mengalami beberapa tahapan yaitu tahap pra-produksi, produksi, dan pasca produksi, di 

tahap pra-produksi tim produksi harus menyiapkan beberapa bahan dan materi untuk digunakan 

dalam tahapan produksi, materi atau bahan tersebut berupa video dan gambar yang nantinya 

ditayangkan atau di gunakan dalam produksi. Setelah pra-produksi yaitu produksi, di tahapan ini 

terjadilah proses rekaman, brifing, live, dan banyak hal lainnya lagi, dan yang terakhir adalah 

pasca produksi disini terdapat editing, evaluasi, dan pengecekan semua hal sebelum acara di 

tayangkan. 

Tim produksi dalam Program STMJ dan Kuis “Tul Jaenak” ini merupakan tim yang 

terpenting karena kinerja tim produksi sangat mempengaruhi hasil dari tayangan tersebut, tim 

produksi juga dituntut untuk kreatif agar acara menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, 

hal ini juga berguna untuk menaikan rating yang berpengaruh pada sponsor. Tim produksi juga 

harus menguasai alat-alat yang ada yang berguna untuk keperluan produksi seperti kamera, 

lighting, software, aplikasi, dan juga harus mengikuti perkembangan zaman yang berguna untuk 

mempermudah dalam produksi dan akan membuat acara menjadi lebih menarik. 

Selama dua bulan kerja praktik, penulis mendapatkan relasi banyak di dalam area kantor 

Jawa Pos Media Televisi seperti penulis memiliki relasi dengan produser, executive produser, 

kameramen, para talent dan banyak lagi. Penulis juga mendapat pengetahuan yang baru mengenai 
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tugas-tugas dan tanggung jawab dari setiap divisi, dan juga penulis menjadi tau bagaimana proses 

pra-produksi, produksi, dan pasca produksi di dalam media televisi. 

IV.2. Saran 

 

Selama dua bulan kerja praktik di PT Jawa Pos Media Televisi, penulis mempunyai 

beberapa saran yang berguna untuk PT Jawa Pos Media Televisi. Penulis berharap dengan adanya 

saran yang penulis berikan nantinya akan dapat menjadi evaluasi yang berguna atau bermanfaat 

untuk PT Jawa Pos Media Televisi. Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, antara 

lain: 

1. Perlunya kedisiplinan waktu dari setiap divisi supaya dalam persiapan acara menjadi 

lebih matang lagi dan acara bisa berjalan dengan tepat waktu 

2. Pembagian tugas lebih merata lagi agar setiap orang bisa fokus lebih lagi dan agar 

tidak terjadinya tabrakan bila program acaranya harus bebarengan 

3. Produser sebaiknya memegang satu program acara saja agar dapat fokus ke program 

nya dan membuat menjadi lebih baik 

4. Perlunya mengembangkan acara ke media sosial agar dapat relevant dengan penonton, 

dan lebih bervariasi lagi program di media sosialnya mengingat media sosial yang 

JTV punya sekarang masih berantakan dan kurang konsisten 

5. Lebih memperhatikan alat yang digunakan lagi seperti masih sering terjadi disconnect 

wifi saat program live, maupun tapping yang membutuhkan koneksi internet, 

kemudian sering terjadi aplikasi yang tiba-tiba tidak bisa digunakan atau crash, mic 

yang mati tiba-tiba dan masih banyak lagi 

6. Perlunya peningkatan kemampuan atau skill dalam pekerjaan. 
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