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BAB IV 

TAHAPAN PRA-PRODUKSI, PRODUKSI, DAN PASCA PRODUKSI 

 

Pada bab ini, penulis membahas mengenai bagaimana proses pembuatan podcast. 

Adapun proses tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu : Pra-Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. 

4.1 Pra Produksi 

Pada tahap ini, penulis merancang konsep podcast yang akan dibuat. Tahap ini berupa 

pencarian data yang akan diambil dengan cara berdiskusi dengan narasumber dimana data 

tersebut akan digunakan sebagai pedoman guna melakukan tahap produksi. Kemudian, dari 

data yang diperoleh tersebut akan menjadi materi untuk menentukan hal apa saja yang akan 

dibahas di dalam podcast yang di produksi. Selain itu, pada tahap pra produksi ini penulis juga 

melakukan riset lapangan, merancang storyline, menyusun naskah pertanyaan, serta pencarian 

kru. 

4.1.1 Riset Lapangan 

Pada tahap ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data 

yang sebelumnya telah diolah oleh peneliti. Tahapan awal yang dilakukan oleh penulis adalah 

menemui Bapak Sri Yulianto Joko Prasetyo, S.Si.,M.Kom selaku koordinator Peneliti 

SIMITRO serta Mbak Fajar Ayuningtyas selaku asisten penelitian yang ada di gedung FTI 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga guna melakukan diskusi untuk membahas 

mengenai hal apa saja yang penting untuk disampaikan dalam podcast yang akan di produksi. 

Dari hasil diskusi tersebut, penulis mendapatkan informasi mengenai tsunami ini diambil di 

daerah Jawa Tengah, serta bagaimana modelling tsunami ini dilakukan, dan bagaimana cara 

mengolah data tsunami tersebut. Data tersebut yang akan diolah oleh peneliti untuk menyusun 

naskah pertanyaan untuk melanjutkan proses selanjutnya.  

4.1.2 Pencarian Kru 

Pada tahap ini, penulis mencari kru yang akan membantu saat produksi podcast 

berlangsung. Adapun kru yang dibutuhkan dalam proses pembuatan video podcast ini adalah 

cameramen, serta editor. 
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4.2 Produksi 

Pada proses produksi ini merupakan proses mencari data yang dibutuhkan serta proses 

pengambilan video. Pada tahap ini, penulis memilih lokasi di gedung FTI Universitas Kristen 

Satya Wacana dimana lokasi terebut juga merupakan kantor dari narasumber yang 

bersangkutan yaitu Bapak Sri Yulianto Joko Prasetyo, S.Si.,M.Kom. Adapun yang telah 

dirancangkan pada tahap pra produksi pada tahap ini harus dilaksanakan dengan maksimal. 

Produksi video podcast “Siap Siaga Ancaman Tsunami” dilaksanakan dalam 1 hari dengan kru 

lengkap, sesuai jobdesk masing-masing dan sudah bekerja dengan maksimal. 

4.3 Pasca Produksi 

Setelah semua tahapan produksi tersebut telah dilewati, barulah penulis masuk pada 

tahap pasca produksi.  

4.3.1 Persiapan Editing 

Pada awal tahap persiapan editing penulis memisahkan video yang telah diambil 

berdasarkan segmen. Tentunya, hal tersebut dapat memudahkan proses editing 

sehingga ketika proses editing berlangsung pengambilan footage bisa mudah dilakukan 

dengan mengikuti segmen yang sudah tersedia dan sudah dipisahkan sebelumnya. 

4.3.2 Perangkaian Film/Editing 

Pada tahap ini, seluruh hasil footage yang diambil pada tahap sebelumnya 

memasuki proses editing. Di dalam proses editing ini penulis menggunakan laptop serta 

perangkat lunak berupa Adobe Premiere Pro 2020.  

a.) Importing data ke Software Editing 

Gambar 5. Importing data ke Software Editing 
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Tahap ini meliputi importing data-data yang diperlukan ke Adobe Premiere Pro 2020 

agar kemudian di edit menjadi sebuah video podcast yang utuh.  

b.) Penambahan Logo  

 Tahap ini, penulis menambahkan logo-logo yang bersangkutan dengan topik yang 

dibawakan pada video podcast tersebut. Terdapat logo UKSW, Fiskom, FTI, SIMITRO, 

BMKG, serta CCSIS. 

c.) Penambahan Bumper In & Bumper Out 

 Pada tahap ini, penulis menambahkan Bumper In & Bumper Out untuk video podcast. 

Isi dari Bumper In & Bumper Out tersebut berupa judul video podcast yaitu “Siap Siaga 

Ancaman Tsunami”. 

d.) Penyelarasan Audio 

Gambar 6. Penambahan Logo 

Gambar 7. Penambahan Bumper In & Bumper Out 

Gambar 8. Proses Penyelarasan Audio 
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 Tahap penyelarasan audio ini merupakan proses penggabungan beberapa footage 

menjadi satu yang kemudian di selaraskan dengan audio yang sama. 

e.) Penyelarasan Warna 

 Pada tahap ini, penulis hanya menaikkan contrast, brightness, untuk menyesuaikan 

pada video podcast tersebut agar host & narasumber tidak terlihat gelap mengingat 

pencahayaan di dalam ruangan yang sedikit kurang.  

 

4.3.3 Kaitan Podcast Dengan Ilmu Komunikasi 

 Media merupakan bentuk latin dari medium yang secara harfiah memiliki arti perantara. 

Adapun perantara yang dimaksud merupakan adanya sumber informasi atau pesan (a source) 

serta adanya penerima pesan (a receiver). Dengan arti lain, media merupakan sarana bagi 

komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Seiring dengan berkembangnya 

jaman, komunikasi massa menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Tidak hanya melalui 

media lama, namun juga dapat melalui media baru. Internet ialah suatu bentuk dari media baru 

(new media). Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi serta image 

tersendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan, atau dikelola badan tunggal, namun menjadi 

jaringan komputer yang terhubung internasional serta beroperasi sesuai protokol yang disetujui 

bersama. Jenis-jenis media baru secara umum terdapat 3 macam yaitu media visual, media 

audio, serta media audio visual. Dibandingkan dengan jenis-jenis media baru yang lain, media 

audio visual lebih diminati oleh masyarakat mengingat penyajian nya yang menampilkan 

gambar dengan diiringi suara. Salah satu contohnya seperti yang penulis produksi, yaitu konten 

yang berbasis video podcast. Menurut survei yang diterbitkan oleh We Are Social yang bekerja 

Gambar 9. Proses Penyelarasan Warna 
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sama dengan Hootsuite pada tanggal 15 Februari 2022 lalu, peringkat tertinggi masyarakat 

Indonesia menggunakan internet & media ialah sebagai sarana untuk menemukan informasi.  

Pada tanggal 21 Februari 2022, dihadapan awak media dalam konferensi yang berlokasi 

pada Graha BNPB Jakarta, kepala BNPB Letnan Jendral TNI Doni Monardo menyatakan 

bahwa saat ini media media memiliki peran besar untuk menyebarkan informasi seputar 

kebencanaan pada masyarakat salah satunya ialah mengenai mitigasi kebencanaan. Secara 

singkat, tindakan mitigasi bencana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan sebelum 

bencana yang diprediksi akan terjadi. Sedangkan, untuk tindakan mitigasi dan prosedurnya 

tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap negara. Jika dikaitkan dengan 

Ilmu Komunikasi, khususnya dikaitkan pada teori komunikasi mitigasi bencana hal yang 

penulis lakukan dengan membuat video podcast  ini dan berencana untuk mengunggah ke 

dalam platform YouTube termasuk ke dalam sebuah tindakan mitigasi bencana yang menjadi 

prioritas utama untuk dipikirkan serta dilakukan terhadap masyarakat yang khususnya tinggal 

di daerah rawan bencana. Tentunya, tindakan mitigasi bencana memiliki bentuk yang 

bermacam-macam seperti, sosialisasi langsung kepada masyarakat, melalui media baik media 

cetak atau online, hingga simulasi terhadap bencana.  

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, media pun juga memiliki 

perkembangan. Salah satu media baru yang mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat 

adalah podcast. Podcast dapat diartikan sebagai aktivitas monolog antara dua orang atau lebih 

yang membicarakan mengenai topik tertentu yang dikemas dalam rekaman audio, juga audio 

visual. Jenis-jenis konten podcast saat ini juga sangat beragam serta sangat fleksibel untuk 

dinikmati melalui berbagai platform seperti YouTube, Spotify, Joox, dan masih banyak lagi. 

Dikutip dari laporan We Are Social, presentase pendengar podcast di Indonesia telah 

menduduki presentase tertinggi kedua di dunia dengan total presentase 35,6%. Dalam 

presentase tersebut, rentang usia dari pengguna internet di Indonesia yang gemar menikmati 

konten dari video podcast ialah usia 16 tahun hingga 64 tahun.1 Semakin hari, konten berbasis 

video podcast semakin mampu untuk bersaing dengan konten bebasis video dan teks yang 

selama ini telah beredar lebih dulu di internet. Hal inilah yang akhirnya semakin mendorong 

minat masyarakat Indonesia untuk mendengarkan konten berbasis video podcast dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
1  https://dataindonesia.id/digital/detail/pendengar-podcast-di-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia 
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Jika dikaitkan dengan teori dalam Ilmu Komunikasi yang lain, hal yang dibahas dalam 

media berbasis video podcast tersebut juga dapat disebut sebagai stimulus dalam persepsi 

komunikasi. Pada hal ini, ketika kita telah menyaksikan video podcast tersebut secara tidak 

langsung telah mempengaruhi indera kita sebagai manusia, serta telah mampu menerpa 

khalayak sasaran agar lebih waspada terhadap tanda-tanda rawan bencana tsunami khususnya 

pada daerah yang telah ditentukan.    

Dalam teori Ilmu Komunikasi, menurut Miarso terdapat fungsi media yaitu sebagai 

wadah untuk menyalurkan pesan yang bisa merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta 

kemauan untuk belajar. Peneliti melihat bahwa video podcast dapat menjadi channel 

komunikasi untuk memberikan pemahaman terkait bencana. Dalam penelitian ini, topik yang 

diangkat adalah tsunami. Dan menurut pendapat dari Rizky Wahyuni selaku wakil dari Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) pada bulan April tahun 2021 lalu, bahwa dibutuhkan media yang 

efektif untuk mengedukasi  masyarakat khususnya dalam perihal kebencanaan.2  

Maka dari itu, penulis membuat video podcast dengan judul “Siap Siaga Ancaman 

Tsunami” dengan narasumber yang ahli dalam bidang mitigasi bencana tsunami, yaitu Bapak 

Yulianto Joko Prasetyo, S.Si.,M.Kom serta Fajar Ayuningtyas selaku asisten penelitian dari 

Bapak Yulianto Joko Prasetyo, S.Si.,M.Kom. Tentunya, hal ini memiliki tujuan untuk 

mengedukasi masyarakat mengenai bencana tsunami khusunya tanda-tanda mengenai daerah 

yang rentan terjadi tsunami yang dibahas melalui bidang ahli peneliti, yaitu ilmu komputer. 

Menggunakan media video podcast ini sebagai sarana media dan sumber informasi, serta 

masyarakat Indonesia sebagai komunikan sehingga diharapkan kedepannya masyarakat 

Indonesia menjadi tahu mengenai ancaman serta daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi 

terhadap tsunami dalam rangka mitigasi bencana tsunami tersebut.  

4.3.4 Kendala Pembuatan Podcast 

 Tidak banyak kendala yang penulis alami, karena semua sudah berjalan dengan baik. 

Hanya terdapat kendala-kendala kecil. Dikarenakan proses take video terbilang cukup singkat, 

mengingat narsumber tidak memiliki banyak waktu yang menyebabkan penulis tidak memiliki 

cukup waktu untuk mempersiapkan konsep secara maksimal. Background, penataan lokasi, 

serta alat yang digunakan adalah seadanya. Hal ini menyebabkan pada saat proses editing 

 
2  https://kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36194-penyiaran-media-edukasi-kebencanaan 
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terdapat beberapa momen dimana suara dari narasumber serta host kurang terdengar jelas, serta 

ada beberapa detik bagian yang blur.   

4.3.5 Cara Mengatasi Masalah 

Tahapan Rencana 

Kegiatan  

Kejadian Lapangan Cara Mengatasi 

PRA 

PRODUKSI 

Naskah yang 

berupa 

pertanyaan & 

konsep  yang 

sudah penulis 

buat dan sudah 

disetujui oleh 

dosen 

pembimbing 

dapat langsung 

digunakan untuk 

proses take video 

podcast tersebut. 

Ketika penulis menemui 

narasumber dan meminta 

beliau untuk mengoreksi 

naskah pertanyaan & konsep 

yang akan digunakan, 

narasumber meminta penulis 

untuk mengganti seluruh 

naskah pertanyaan tersebut dan 

meminta penulis untuk 

membuat ulang naskah 

pertanyaan & konsepnya, 

sesuai dengan bidang ahli 

beliau yaitu Ilmu Komputer. 

Penulis langsung 

mengganti naskah 

pertanyaan & konsep 

yang sebelumnya, 

menjadi naskah 

pertanyaan & konsep 

baru sesuai dengan 

bidang ahli 

narasumber yaitu Ilmu 

Komputer. 



 

36 
 

PRODUKSI Proses take video 

podcast berjalan 

dibantu dengan 

beberapa kru dan 

sesuai dengan 

jobdesk masing-

masing.  

Barang dan alat, 

serta kebutuhan-

kebutuhan untuk 

take lengkap.  

Dikarenakan proses take video 

podcast ini terbilang sangat 

mendadak karena narasumber 

tidak memiliki waktu yang 

cukup banyak, maka terdapat 

beberapa kru yang seharusnya 

turut membantu penulis dalam 

hal ini tidak dapat turut serta 

untuk membantu. Hal ini 

disebabkan karena pada 

tanggal take tersebut, beberapa 

kru juga memiliki tugas dan 

kesibukan lainnya. Alat, serta 

barang yang dibutuhkan juga 

tidak sesuai dengan yang 

diharapkan penulis 

sebelumnya. 

Penulis mulai mencari 

kru yang pada tanggal 

tersebut bisa 

membantu penulis 

untuk melakukan take 

video podcast 

tersebut. Akhirnya, 

proses produksi tetap 

berjalan hanya dengan 

menggunakan 1 orang 

kru, yaitu sebagai 

cameramen. Barang 

dan alat yang 

digunakan juga 

seadanya. 

PASCA 

PRODUKSI 

Proses editing 

dapat berjalan 

dengan cepat dan 

video podcast 

tersebut dapat 

diselesaikan 

dalam waktu 1 

minggu. 

- Editor mempunyai 

kesibukan yang lain. 

- Penulis mengalami 

kesulitan dalam 

menghubungi editor, 

karena editor slow 

respons. 

Penulis tetap mencoba 

untuk menghubungi 

editor secara intens, 

namun dikarenakan 

editor juga 

mempunyai kesibukan 

lain yang 

menyebabkan proses 

editing video podcast 

ini tidak dapat selesai 

tepat waktu, akhirnya 

penulis memutuskan 

untuk mencari editor 

lain. 
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4.3.5 Uji Publik 

Setelah proses keseluruhan dari video podcast selesai di produksi, penulis melakukan 

uji publik dengan cara mengunggah video podcast kedalam google drive dan menyebar form 

penilaian menggunakan google form. Orang yang telah menonton video podcast tersebut 

diminta untuk mengisi form penilaian tersebut dimana data dari jawaban tersebut dapat diunduh 

oleh penulis.  

Adapun aspek penilaian uji publik sebagai berikut : 

1. Nama responden 

2. Judul yang digunakan pada Video Podcast ini menarik untuk khalayak sasarannya 

3. Hal yang dibahas dalam Video Podcast ini menarik & dapat mengedukasi khalayak 

sasarannya 

4. Pesan yang disampaikan dalam Video Podcast ini sudah sesuai untuk khalayak 

sasarannya 

5. Khalayak sasaran dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan melalui 

Video Podcast ini 

6. Durasi Video Podcast ini sesuai dengan khalayak sasarannya (tidak terlalu panjang, 

dan tidak terlalu pendek) dan pesan dapat tersampaikan dengan durasi yang ada 

7. Di dalam Video Podcast ini, Host & Narasumber terdengar jelas dalam menyampaikan 

pesan 

8. Narasumber dapat menyampaikan pesan dengan baik & mudah untuk dimengerti oleh 

khalayak sasarannya 

9. Kualitas audio dalam Video Podcast ini jernih 

10. Kualitas video dalam Video Podcast ini jelas & baik 

11. Adanya penyajian animasi & grafis di dalam Video Podcast tersebut membantu untuk 

menyampailan pesan lebih jelas & terlihat lebih menarik 

12. Video Podcast ini layak untuk dipublikasikan kepada khalayak sasarannya 

13. Video Podcast ini telah memenuhi etika 

14. Catatan tambahan 
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Gambar 10  Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 1 

 

  

Gambar 11 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 2 

Gambar 12  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 3 
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Gambar 13  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 4 

 

Gambar 14  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 5 

 

Gambar 15  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 6 

 

Gambar 16  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 7 
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Gambar 17 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 8 

 

Gambar 18 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 9 

 

Gambar 19  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 10 

 

Gambar 20 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 11 
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Gambar 21 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 12 

 

Gambar 22  : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 13 

 

 Gambar 23 : Hasil Uji Publik Pertanyaan Ke 14  

 

 Berdasarkan hasil penilaian uji publik tersebut, dari jumlah total 31 responden dan 14 

pertanyaan dapat disimpulkan bahwa judul yang digunakan dalam video podcast tersebut 

menarik bagi khalayak sasaran, suara serta kualitas gambar yang digunakan juga cukup jelas, 

adanya penyajian infografis dalam video podcast tersebut juga cukup menarik, serta durasi 

20.05 menit terbilang cukup untuk menyajikan video podcast tersebut. Namun, masih terdapat 

koreksi yaitu cuttingan video di durasi awal masih kurang mulus. Selain itu, terdapat juga yang 

menyarankan untuk mengunggah video podcast ini ke platform lain. 

 


