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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan mengenai 

proses pemuatan artikel wacana dalam HarianSuara Merdeka: 

1. Terdiri dari 5 lima proses. Proses pertama, Desk Wacana dan Edukasia 

melakukan proses seleksi calon artikel wacana melalui akun e-mail resmi wacana 

nasional Suara Merdeka. Proses seleksi calon artikel wacana didasarkan pada 

beberapa pertimbangan yang ada. Proses kedua, Desk Wacana dan Edukasia 

mengusulkan calon artikel wacana dalam rapat redaksi. Dalam rapat redaksi, Desk 

Wacana dan Edukasia akan mendapat saran dan masukan dari anggota rapat serta 

mendapat keputusan dari Redaktur Pelaksana tentang artikel wacana yang layak 

memasuki proses editing. Proses ketiga, Desk Wacana dan Edukasia melakukan 

proses editing naskah dengan kewenangan pengubahan judul, pemberian kata 

sambung, pengubahan atau penghilangan bahasa yang kasar menjadi bahasa yang 

halus dan enak dibaca. Proses keempat, Desk Wacana dan Edukasia menyerahkan 

teks calon artikel wacana yang telah diedit kepada Redaktur Pelaksana untuk 

proses persetujuan akhir. Dalam proses persetujuan akhir, terdapat dua 

kemungkinan, artikel wacana bisa ditolak atau diterima untuk termuat. Jika 

ditolak, Desk Wacana dan Edukasia sesegera mungkin mencarikan pengganti. 

Jika disetujui, maka calon artikel wacana tersebut mendapatkan tangan dari 

Redaktur Pelaksana. Proses kelima, Desk Wacana dan Edukasia menyerahkan 

calon artikel wacanaa yang telah mendapatkan tanda tangan kepada staf redaksi 

unit layout untuk proses pracetak dan pemuatan.  

2. Pada Proses pemuatan artikel wacana dalam Harian Suara Merdeka dari 

tahap pertama hingga tahap kelima, telah sesuai dengan teori gatekeeping yang 

terdapat dalam landasan teori. Dalam teori gatekeeping, hanya dijelaskan 

mengenai petunjuk petunjuk teknis dalam penerbitan suatu informasi. Namun 

dalam redaksi HarianSuara Merdeka terdapat sistem alur pemuatan artikel wacana 
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yang tersusun secara rapi dan sistematis sejak awal hingga akhir. Meskipun proses 

pertama hingga proses kelima semuanya terdapat pada landasan teori, tetapi ada 

satu petunjuk teknis dalam teori yang tidak terdapat dalam proses pemuatan 

artikel wacana. Satu petunjuk teknis itu yakni tentang pernulisan pesan, seperti 

yang telah dijelaskan oleh peneliti pada halaman 111. Proses penulisan pesan 

secara keseluruhan murni dilakukan oleh penulis “dari luar” redaksi yang 

memiliki kemampuan pada bidangnya, redaksi hanya memberikan petunjuk dalam 

koran. Desk Wacana dan Edukasia hanya melakukan tugas editing naskah untuk 

menyesuaikan dengan garis kebijakan redaksi 

3. Proses pemuatan artikel wacana telah dilakukan secara baik yang 

dilakukan oleh staf redaksi yang memiliki kewenangan pada bidangnya. Yang 

memiliki kewenangan dalam proses pemuatan artikel wacana ini yaitu Redaktur 

Pelaksana serta Desk Wacana dan Edukasia. Redaktur Pelaksana yang berperan 

sebagai pengambil keputusan konten artikel wacana baik dalam proses redaksi 

rapat redaksi maupun pada proses persetujuan akhir dan penjaga keamanan artikel 

wacana. Sementara, Desk Wacana dan Edukasia berperan sebagai penyeleksi, 

pengusul dalam rapat dan sebagai editor. Selain dilakukan oleh pihak yang 

memiliki kewenangan, proses pemuatan artikel wacana juga didukung dengan 

adanya saran dan masukan dari anggota rapat meskipun saran dan masukan 

tersebut tidak bersifat mengikat.  

 5.2 Saran. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang proses pemuatan artikel 

wacana diatas, maka peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Seperti telah dijelaskan oleh peneliti bahwa terdapat hari-hari tertentu 

dalam proses penetapan calon artikel wacana, dalam prosesnya ada pergantian 

calon artikel wacana yang disebabkan oleh Desk Wacana dan Edukasia serta 

Redaktur Pelaksana kurang memahami secara mendalam calon artikel wacana 

yang diusulkan dan diputuskan dalam rapat. Maka kepada Desk Wacana dan 

Edukasia diharapkan agar pada saat proses seleksi benar-benar memahami secara 
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mendalam isi dari calon artikel wacana dan kapabilitas penulisnya yang akan 

diusulkan dalam forum rapat redaksi. Begitu pula kepada Redaktur Pelaksana agar 

dalam rapat redaksi bisa memahami secara mendalam calon artikel wacana yang 

akan diputuskan untuk masuk tahap proses editing agar tidak terjadi pergantian 

calon artikel wacana baik pada saat proses editing maupun pada saat proses 

persetujuan akhir.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, teori gatekeeping ini bisa digunakan untuk 

menganalisis proses pemuatan berbagai konten koran seperti rubrik berita 

ekonomi. Hal tersebut peneliti rekomendasikan karena peneliti menganalisis 

proses pemuatan artikel wacana harian Suara Merdeka dengan menggunakan teori 

gatekeeping pemuatan berita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


