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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis,maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan berdasarkan tiga aspek ideologis,politik dan bisnis. 

Pertama, aspek ideologis RRI menjadi acuan utama dan digunakan sebagai 

pedoman dalam menyiarkan atau tidaknya suatu berita. ideologi yang telah 

disepakati lembaga yang akan selalu menjadi pengingat RRI sebagai lembaga 

yang independen dan bersifat netral. Mengingat RRI merupakan radio publik 

satu-satunya yang menyandang nama negara maka dalam memuat berita harus 

berimbang guna mempertahannkan kepercayaan dari masyarakat. Kebijakan 

redaksional yang diterapkan oleh RRI juga menganut dari asas-asas idealisme 

RRI itu sendiri, sehingga dalam penulisan naskah berita RRI memiliki tolak ukur 

sendiri dan berbeda dari lembaga lainnya yang dimana tolak ukur tersebut 

memuat visi misi dan pedoman Tri Prasetya RRI sehingga karya-karya jurnalistik 

yang dihasilkan oleh para reporter atau jurnalis mampu memenuhi stadart siar 

Radio Republik Indonesia. 

Kedua, dari aspek politik, meskipun menyandang nama negara RRI 

menegaskan bahwa mereka adalah lembaga yang independen dan berdiri disemua 

golongan. RRI juga menerapkan standar nilai sendiri dalam mekanisme strategi 

mengkritik pemerintah  karena RRI sendiri di sumpah untuk tetap pada NKRI 

maka dari itu RRI menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin di stir oleh pihak 

manapun. 
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Ketiga, yaitu merupakan aspek bisnis mengingat RRI sebagai lembaga publik 

dan menyandang nama negara tentu RRI memilih untuk lebih menjunjung 

idealisme yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam pemberitaan dan demi 

memberikan konten  berkualitas dan jujur kepada para target konsumen, sebagai 

lembaga yang independen dan di gunakan dalam memberikan pencerdasan dan 

memberikan pemahaman bagi masyarakat maka tentu saja kegiatan bisnis atau 

sesuatu yang komersial tidak dilakukan oleh RRI dalam pemberitaannya. Karena 

hal tersebut akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap RRI akan hilang.  

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah : 

1. RRI Pro 1 Yogyakarta harus tetap konsisten berpegang teguh pada 

ideologi yang telah disepakati lembaga,karena ideologis merupakan jati 

diri yang membedakan RRI dengan lembaga lainnya. 

2. Dengan segala bentuk kebijakan yang ada RRI Pro 1 Yogyakarta 

diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas dan aktualitas suatu 

peristiwa. 
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