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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1. Kesimpulan 

Proses reportase di Program Acara khususnya Blusukan Pecinan, ada hal-hal 

yang perlu diperhatikan oleh tim liputan (reporter dan kameramen), yaitu: 

a. Seorang reporter harus mencari ide apa yang akan diliput, mencari data-

data dari nara sumber yang ingin diliput, dan mempersiapkan peralatan 

sebagai alat bantu dalam menjalani proses wawancara dengan nara 

sumber. Dan reporter juga harus berkoordinasi dengan juru kamera 

sebelum atau ketika proses peliputan, sehingga tercipta momen yang 

bagus. 

b. Seorang juru kamera ketika sedang melakukan proses liputan, harus 

berkreasi dengan sudut pengambilan gambar, serta juga harus mempunyai 

kreasi yang unik dalam peliputan, serta juga harus pandai dalam 

mengambil setiap momen bagus yang dilakukan oleh nara sumber ketika 

liputan sedang berlangsung. 

Dalam proses pelaksanaan Kerja Praktek yang telah dilaksanakan oleh 

penulis, penulis juga telah mengamati proses reportase yang diajarkan oleh 

pembimbing. Selama dua bulan penulis melaksanakan Kerja Praktek di JTV, 

penulis sudah menerapkan ilmu dan proses reportase yang diajarkan oleh 

pembimbing. Proses reportase yang diberikan oleh pembimbing, sudah sesuai 

dengan teori proses reportase berita televisi yang dibuat oleh Asep Syamsul M. 

Romli, S.IP. dalam bukunya “Jurnalistik Praktis Untuk Pemula”. 
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IV.2. Saran 

Selama kurang lebih dua bulan penulis melakukan Kerja Praktek di JTV, ada 

saran dari penulis untuk  JTV, yaitu: 

Untuk peralatan liputan, seperti tripod dan kamera, sebaiknya diadakan 

pengecekan secara rutin, masih baik atau tidak kondisi tripod atau kamera, karena 

selama Kerja Praktek yang dijalani oleh penulis di JTV, seringkali ada kendala 

pada tripod dan kamera. Pada tripod, kaki tripod harus diganjal dengan karet, 

supaya tidak roboh. Kemudian pada kamera, hasil liputan menjadi kurang baik, 

karena adanya garis berjalan ketika hasil liputan diputar. 
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