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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Pers Mahasiswa 

Institut sebagai sarana penyebaran informasi di Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, didapatkan bahwa LPM Institut belum menjalankan 

perannya dengan  maksimal. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan penulis dan mengacu pada pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang 

peran pers. Dari lima peran yang ada, LPM Institut baru memenuhi 3 dari 5 

peranan pers yang ada , yaitu: 

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yaitu LPM 

Institut sudah memenuhi hak masyarakat UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta untuk mengetahui informasi dengan menerapkannya pada terbitan 

yang mereka miliki, yaitu Tabloid, Newsletter, Majalah dan Website.   

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 

supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan 

yaitu sebagai pers, LPM Institut belum maksimal dalam menjalankan 

nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum 

dan hak asasi manusia.  

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 

akurat dan benar yaitu melakukan observasi, wawancara, serta 

pengumpulan data dalam mengungkap suatu masalah yang berkembang. 

Seperti saat harga parkir di UIN naik, banyak mahasiswa yang 

mengeluhkan itu sehingga menjadi tanggung jawab bagi LPM Institut 

untuk mengembangkan pendapat dari masalah tersebut. 

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal hal yang 

berkaitan dengan kepentingan umum yaitu kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pihak Universitas menjadi tugas wajib bagi LPM Institut untuk 
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mengoreksi apakah perlu atau tidak. Jika kebijakan dirasa memberatkan 

banyak orang maka dengan mengkritik melalui tulisanlah yang mereka 

lakukan. 

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran yaitu LPM Institut  belum 

mengungkap segala masalah di UIN melalui terbitan yang mereka miliki 

karena keterbatasan gerak unttuk menembus jajaran tertinggi Universitas. 

 

V.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pers Mahasiswa 

Institut mengenai perannya sebagai sarana penyebaran informasi, penulis 

memberikan sarana sebagai berikut: 

a. LPM Institut sebaiknya menjalankan 2 peran yang lain dari 5 peran  pers 

yang ada. 

b. Sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh LPM institut dalam 

menyebarluaskan informasi dilakukan dengan optimal, karena masih 

banyak khalayak sasaran yang dituju belum mengetahui apa saja terbitan 

yang dimiliki. 

c. Sebaiknya LPM Institut dapat  memanfaatkan dengan maksimal rubrik-

rubrik yang ada pada terbitan yang dimiliki, agar semakin banyak 

khalayak yang tertarik dengan ternbitannya. 

d. Sebaiknya informasi yang disampaikan juga diimbangi dengan informasi-

informasi luar kampus, juga lebih meng-update informasi terkait 

pengumuman dari bidang akademik. 

e. Sebaiknya mahasiswa yang bergabung dalam LPM Institut dapat belajar 

bersikap profesional agar keberlangsungan terbitan dapat berlangsung 

secara periodik atau teratur.  
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