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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1. Simpulan 

Nilai berita yang paling utama adalah aktual. Aktual artinya kejadian yang 

di informasikan memang benar-benar terjadi dan biasanya diterbitkan beberapa 

saat setelah peristiwa terjadi. Jurnalisme online merupakan jurnalisme masa 

depan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Media massa 

konvensional tidak akan mati jika didukung dengan media online. Di media 

online, informasi yang disampaikan hanya sekilas namun terus berlanjut 

sementara informasi yang lebih lengkap dituliskan di media massa konvensional. 

Dalam Surya Online juga telah menggunakan teknologi Web 2.0, dimana 

pada teknologi ini mempunyai beberapa pembeda dari generasi sebelumnya 

(Web 1.0). Pertama, web 2.0 menyediakan aplikasi yang memungkinkan 

pembaca secara langsung menanggapi dan tanggapan tersebut langsung 

ditayangkan. Kedua, web 2.0 mengumpulkan kekayaan intelektual bersama, 

melalui tanggapan pembaca yang memberikan sumbang saran tanpa harus 

mengetahui pemrograman HTML. Ketiga, jaringan yang semakin besar dari 

pengguna menjadikan konten tersebut ditanggapi orang lain. Ini terlihat jelas dari 

situs jejaring sosial, seperti facebook, twitter, dll. 

Walaupun Surya Online untuk saat ini belum menerapkan system pertama 

dan kedua, namun sistem ketiga telah dilakukan oleh Surya online. Berita dalam 

Surya Online dapat dihubungkan dengan media sosial seperti Facebook dan 

twitter, sehingga pembaca yang ingin mengomentari isi berita, dapat menautkan 

berita ke facebook atau twitter miliknya. 
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IV.2.Saran 

Surya Online sebaiknya menambah tenaga kerja dibidang online mengingat 

banyaknya berita yang masuk dan harus segera dipublikasikan. Karena jika 

kekurangan tenaga kerja para jurnalis online, maka akan banyak berita yang 

tidak terpublikasikan.  

Dalam karya jurnalistik online penulisan berita asing yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa indonesia dan akan diunggah pada media online seperti 

Surya.co.id, di akhir penulisan berita harus dituliskan sumber berita yang asli. 

Untuk beberapa berita asing yang ditulis ulang oleh penulis dengan judul “Ini 

Alasan Pentingnya Sarapan Sebelum Beraktivitas”, “Peter Lumba-Lumba Enam 

Tahun Yang Jatuh Cinta Pada Manusia”, dan “Aksi Headstand, Rok Amanda 

Holden Nyaris Tersingkap” pada bagian akhir berita tidak tercantumkan sumber. 

Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pembaca jika ingin mengetahui berita 

aslinya, selain itu supaya berita yang diunggah oleh Surya Online dianggap 

mempunyai sumber yang akurat dan dapat dipercaya oleh pembaca.  

Jika pada teori prinsip jurnalistik online membahas tentang lima prinsip 

yang disingkat dengan BASIC, Surya Online telah menerapkan tiga dari prinsip 

tersebut diantaranya adalah Brevity (keringkasan), Adaptabilty (adaptasi), dan 

Scannability. Namun untuk dua prinsip terakhir yaitu Interactivity serta 

Community and Conversation belum diterapkan pada media Surya Online. 

Sehingga untuk saat ini belum ada komunikasi antara pembaca dengan 

wartawan. Untuk kedepannya agar Surya Online menyediakan kolom komentar  

di bagian bawah berita, supaya tersedia ruang interaksi antara pembaca dengan 

wartawan. Hal ini menjadi penting karena dapat membuat pembaca merasa 

dirinya terlibat. 
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