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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan   

 Dalam proses pengerjaan karya Program TV Four Two Wheels yang 

merupakan sebuah program feature yang berformat magazine show bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana fenomena perkembangan dunia modifikasi otomotif 

khususnya budaya Kustom di Indonesia. Pembuatan program TV feature dalam 

format magazine show adalah cara untuk mengemas suatu topik secara lebih 

mendalam, dengan menghadirkan keterangan-keterangan dari berbagai pakar yang 

dapat menjelaskan fenomena yang menjadi tema bahasan.  

 Penulis mengedepankan wawancara dengan pakar-pakar yang berada 

dibelakang kehebohan dunia modifikasi Kustom ini yang penulis rangkum dalam 

bentuk serial program TV yang terdiri dari tiga episode yang masing-masing episode 

memiliki tema dan pembahasan yang berbeda setiap episodenya, ketiga episode 

tersebut yaitu Forever Two Wheels, Apa Itu Chopper, dan What’s In. 

 Adapun manfaat yang telah penulis dapatkan selama proses pengerjaan Karya 

Program TV Four Two Wheels yang dimulai dari pencarian ide hingga penerbitan 

karya antara lain,  

1. Penulis dapat mengaplikasikan langsung ilmu-ilmu yang sudah penulis 

dapatkan selama masa perkuliahan, baik secara teori maupun praktik dalam 

hal ini khususnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pembuatan suatu 

program TV. 

2. Penulis dapat mengaplikasikan peranan produser dalam pembuatan suatu 

episode program TV secara lebih terperinci, profesional dan langsung, yang 

tentunya menjadi pengalaman dalam dunia kerja nanti. 
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3. Penulis mendapatkan relasi dengan narasumber-narasumber yang merupakan 

ahli dalam bidangnya, selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman baru 

dalam dunia modifikasi motor Kustom. 

 Selain manfaat, pennulis mengakui beberapa keterbatasan dan kekurangan 

dari pembuatan program TV ini yaitu antara lain, 

1. Penulis tidak menghadirkan narasumber yang merupakan pakar hukum untuk 

menyikapi fenomena budaya Kustom ini.  

2. Penulis menyadari terlalu kecilnya target audien yang memiliki hobbi dalam 

dunia otomotif sehingga program TV ini tidak bisa dinikmati oleh semua 

kalangan. 

 

5.2 Saran 

 Terkait dengan keterbatasan dan kekurangan diatas penulis memberikan saran 

bagi mahasiswa yang akan mengerjakan karya tugas akhir Program TV selanjutnya 

yaitu, 

1. Eksplorasi sudut pandang lain dalam merancang suatu topik pembahasan yang 

akan dijadikan program TV. 

2. Menentukan secara rinci target penonton yang akan dituju, baik secara 

demografi maupun hobbi.  
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