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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan V.1

Kesimpulannya, peneliti menemukan bahwa faktor yang dapat 

menentukan kebijakan redaksional Harian Republika terhadap pemberitaan 

pilpres tahun 2019 ini adalah nilai keIslaman, kerakyatan, dan kebangsaan 

yang tertanam dalam ideologi Harian Republika, visi dan misi Harian 

Republika, terutama pada misi politiknya, dan arahan dari pemilik media. 

Proses penentuan kebijakan redaksionalnya berawal dari rapat 

budgeting yang di dalamnya membahas rencana kegiatan liputan mengenai 

peristiwa-peristiwa mengenai pilpres yang layak diliput oleh wartawan dan 

menyesuaikannya dengan faktor-faktor yang dapat menentukan kebijakan 

redaksional. Kemudian dilanjutkan dengan proses peliputan peristiwa 

mengenai pilpres yang dilakukan oleh wartawan Harian Republika. 

Selanjutnya, dilakukan rapat finishing untuk mengevaluasi kinerja wartawan 

serta hasil liputan dan pemberitaannya. Kemudian berita akan disunting oleh 

redaktur, dicek struktur bahasanya oleh editor bahasa, dan dibuat kerangka 

lay outnya. Selanjutnya isi berita akan dicek ulang oleh redpel, waredpel, 

asredpel, dan editor bahasa, dan dibuat lay out dan desainnya dengan format 

pdf. Kemudian dilakukan koreksi terakhir oleh tim pracetak, dan setelah itu 

barulah koran akan dicetak di Pulogadung dan Solo agar kemudian dapat 

didistribusikan kepada pembaca. 

Alasan dari penentuan kebijakan redaksional Harian Republika 

terhadap pemberitaan pilpres tahun 2019 ini adalah karena pada pilpres 

tahun ini Erick Thohir dipercaya menjadi Ketua bagi Tim Kemenangan 

Nasional 01 Jokowi-Maruf dan ia memberi arahan kepada tim redaksi 

Harian Republika terhadap pemberitaan dalam tema pilpres tahun 2019 ini. 
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 Saran V.2

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, 

maka saran yang dapat diberikan dari penelitian yang berjudul Kebijakan 

Redaksional Surat Kabar Harian Republika Terhadap Pemberitaan Pilpres 

2019 adalah sebagai berikut: 

V.2.1 Saran Akademis 

1. Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

mengenai kebijakan redaksional adalah melakukan wawancara 

dengan narasumber secara lebih mendalam agar hasil penelitian yang 

didapat juga lebih mendalam. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai 

kebijakan redaksional serta penelitian yang sedang dilakukan, agar 

dapat menganalisisnya menggunakan teori yang tepat dalam subbab 

pembahasan penelitian. 

V.2.2 Saran Praktis 

1. Saran kepada Harian Republika yaitu sebaiknya lebih independen 

dalam memberitakan peristiwa khususnya mengenai tema pilpres, di 

mana tema tersebut sangat rawan keberpihakan. 
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