BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari uraian tentang strategi wartawan GoRiau.com dalam mencari berita
yang telah penulis paparkan diatas, maka jawaban dari rumusan masalah tersebut
dapat disimpulkan sebagai berikut:
Wartawan GoRiau.com menerapkan moment news, beat news dan follow
up news dalam mencari berita kriminal. Seorang wartawan kriminal harus gigih
dalam mencari informasi dan data yang akurat demi kepentingan masyarakat.
Strategi yang dilakukan wartawan GoRiau.com dalam proses mencari berita
kriminal, yaitu melakukan persiapan secara teknis (batrai cadangan/ powerbank,
dan kamera). Wartawan juga harus melakukan periksa ulang atas informasi yang
ia dapat dilapangan agar berita tersebut layak dimuat dan dibaca oleh masyarakat.
Seorang wartawan kriminal wajib menjalin hubungan baik dengan pihak
kepolisian agar informasi mengenai berita kriminal bisa dengan cepat didapat.
Wartawan GoRiau.com harus memiliki kejelian dan ketajaman melihat segala
peristiwa yang terjadi disekitarnya atau biasa disebut . Jika berita secara tiba-tiba
tidak didapat, maka selanjutnya dalam mencari berita bisa dilakukan dengan beat
news, konfrensi pers dan follow up news.
Dengan kemajuan teknologi pada saat ini sangat membantu kerja
wartawan. Karena apabila narasumber berada jauh dari wartawan, wawancara
dapat dilakukan menggunakan telefon. Selain itu keberadaan pesawat tanpa awak
(drone) juga mempermudah wartawan didalam meliput peristiwa yang jaraknya
susah dijangkau oleh wartawan dalam mendapatkan gambar yang bagus.

B. Saran
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba
memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan dengan strategi
wartawan GoRiau.com dalam mencari berita kriminal.
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1. Saran Bagi Wartawan GoRiau.com
Sangat penting bagi wartawan kriminal untuk selalu menjaga hubungan
baik yang selama ini sudah terjalin dengan pihak kepolisian. Apabila ada
kegiatan polisi yang harus dirahasiakan wartawan diharapkan mampu
merahasiakan informasi terkait hal tersebut. Serta pentingnya bekerja dengan
penuh kesabaran dalam mencari berita dan selalu menjalankan tugas dengan
kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya yang mungkin akan meneliti tentang berita kriminal
maupun tentang wartawan diharapkan dapat melakukan pengamatan langsung
agar mendapatkan pengalaman dalam mencari berita, selain itu dibutuhkan
kesabaran terkait dengan penelitan yang dimaksud. Hal ini dikarenakan
wartawan hanya dapat ditemui pada jam tertentu karena wartawan sibuk
dengan aktivitas mencari berita.

