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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian serta analisis yang dilakukan 

oleh penulis terhadap penerapan gatekeeping pada pemberitaan di media online 

Jeparahariini.com dapat disimpulkan bahwa, di Jeparahariini.com untuk saat 

ini belum ada gatekeeper yang secara khusus bertugas menerapkan 

gatekeeping. Namun tetap ada penerapan proses gatekeeping yang dilakukan 

oleh mas Lilik Ferri Yanto pada media online Jeparahariini.com yang mana 

memiliki karakter real time. Namun karena berita di Jeparhariini.com tidak 

setiap hari ada dan diterbitkan ditambah sumber daya manusia yang masih 

sedikit sehingga proses gatekeeping berjalan secara tidak trstruktur dan 

berurutan.  

Pertama, Penerapan gatekeeping dengan melakukan seleksi secara 

detail konten/topik/isu yang dikirimkan oleh wartawan dengan 

memperhatikanstandarisasi gatekeeping di Jeparahariini.com yaitu 

Informatif,menarik, bersifat umum, 5W+1H,Lengkap, narasumber berimbang, 

sesuai real/fakta. 

Kedua,Pada penyajian berita, Headline diterapkan gatekeepingyaitu 

menarik, faktual, singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung SARA.Dateline 

penerapan gatekeeping yang dilakukan dengan strandarisasi nama 

media,tanggal, bulan, dan tahun terbit.Lead di terapkan gatekeeping dengan 

standarisasi Menarik, Bahasa mudah dipahami dan Mendeskripsikan berita 
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atau unsur 5W+1H.Body diterapkan gatekeeping dengan standarisasi Terdapat 

unsur 5W+1H, bahasa mudah dipahami, terstruktur, dan tidak panjang lebar 

Ketiga,penerapan gatekeeping foto diterapkan dengan standarisasi 

editing cropping, memberikan efek blur, membuatkan ilustrasi yang 

menggambarkan berita, dan caption medsirkisikan foto secara singkat dan 

menggambarkan berita. 

Keempat,Penerapan gatekeepingnilai berita diterapkan denga 

standarisasi aktual, faktual, penting, menarik, ada impact bagi masyarakat, 

memiliki kedekatan, public figure, dan kebaruan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penerapan 

gatekeeping di media online Jeparahariini.com, maka ada beberapa saran yang 

hendak penulis sampaikan, antara lain : 

1. Jeparahariini.com diharapkan akan tetap menyajikan berita tentang Jepara 

dan meningkatkan produktifitas dalam mencari, mengemas, menyajikan, 

dan mengangkat konten/topik/isu daerah yaitu informasi berkaitan dengan 

Jepara yang berperan dalam menambah wawasan dengan menyajikan berita  

dan informasi yang aktual, faktual, dan positif tidak menimbulkan opini 

publik. 
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2. Alangkah sebaiknya Jeparahariini.com menambahkan sumber daya 

manusianya khususnya pada divisi gatekeeper, sehingga berita dapat 

diterapkan gateekeping dengan baik dan tidak tercipta berita yang tidak 

berimbang, fiktif, fan menimbulkan opini publik. Seperti halnya membuka 

lowongan atau mencari pemuda lokal maupun dari luar daerah yang 

memiliki latar belakang pendidikan jurnalisitik untuk bekerja atau 

membantu di Jeparahariini.com,atau bisa juga melakukan beberapa platihan 

jurnalistik ke sekolah menengah atas maupun kejuruan. Suaya 

meningkatkan wawasan jurnalistik bagi pelajar dan juga memberikan 

wawasan untuk peduli akan informasi di kota sendiri. 
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