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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penentuan foto Headline Harian Riau Pos berawal dari rapat redaksi yang 

dilakukan untuk membahas informasi yang akan diangkat untuk foto Headline. 

Rapat redaksi merupakan rapat yang menetapkan materi-materi dari masing-

masing peserta rapat, salah satunya adalah foto Headline. Kriteria yang mendasar 

dalam menentukan foto Headline adalah suatu kejadian pembunuhan, 

perampokan, pemerkosaan yang biasa terjadi di kota, skandal seorang publik 

vigur, serta pornografi. Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa kesepakatan 

dalam rapat redaksi mengenai foto Headline tidak mutlak, mengingat dalam 

waktu tertentu kemungkinan ada perubahan yang terjadi seperti kejadian 

kriminalitas yang lebih tragis. Sehingga tidak menuntut kemungkinan apabila 

adanya penggantian foto Headline yang telah ditetapkan. Foto yang menjadi foto 

Headline adalah foto yang layak sesuai dengan kalangan pembaca, 

memperlihatkan kriminalitas yang terjadi, serta fokus. Foto Headline merupakan 

kesepakatan mengenai informasi yang akan dicetak oleh redaksi harian Riau Pos. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penentuan foto Headline surat 

kabar di harian Riau Pos, penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Redaksi Harian Riau Pos diharapkan mempertimbangan lebih baik lagi 

dalam menetapkan foto Headline sehingga mempunyai hubungan antara 

harian kriminalitas dengan foto Headline yang akan diangkat. 

 73 



 74 

2. Redaksi Harian Riau Pos seharusnyan menetapkan kriteria foto Headline 

secara tertulis sehingga mempunyai standarisasi mengenai foto Headline 

yang memiliki ciri tersendiri dari Harian Riau Pos dan tidak hanya melihat 

dari penilain segmen pasar semata sebagai pertimbangan utama dalam 

penentuan foto Headline. 

3. Redaksi Harian Riau Pos harus memilih foto Headline yang tidak ada 

unsur sara dan propokasi terhadap golongan tertentu serta memahami 

benar mengenai kriteria foto Headline yang harus diterbitkan. 

4. Redaksi Harian Riau Pos harus memilih foto Headline yang tidak 

melanggar norma-norma di masyarakat. Jika foto tersebut terlalu vulgar 

mesti dilakukan pengeditan terhadap foto tersebut dengan cara 

mengcroping atau sensor.  

5. Redaksi Harian Riau Pos harus melakukan tata letak (lay out) yang lebih 

baik, sehingga tidak terjadi kejenuhan bagi pembaca dan menjadi ciri khas 

harian Riau Pos itu sendiri. Karena foto Headline merupakan suatu bentuk 

ciri khas dan daya tarik bagi pembacanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


