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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  SIMPULAN 

 Konvergensi media telah menimbulkan dampak yang signifikan pada 

perkembangan jurnalistik di dunia, salah satunya radio berita Elshinta. Elshinta yang 

mulanya adalah radio konvensional, mulai melebarkan sayap mengikuti 

perkembangan zaman dan menjadi lebih interaktif, yaitu dengan menyediakan 

beberapa platform demi memudahkan informan (pendengar) berbagi dan mencari 

informasi. Elshinta dapat membuktikan, meskipun mengandalkan laporan dari 

informan, tak serta merta membuat kredibilitas Elshinta berkurang. Karena semua 

laporan yang diterima Elshinta dari pendengar akan melalui proses moderasi dan 

verifikasi terlebih dahulu sebelum disiarkan. 

 Teknik verifikasi fakta yang dilakukan Elshinta cukup ketat. Baik informasi 

dari jurnalisnya sendiri hingga dari partisipasi warga melalui aplikasi, semua 

diperlakukan sama. Dilihat dari model komunikasi Grassroots Reporting menurut 

Bowman dan Willis (2003), Elshinta mengimplementasikan kelima elemennya, yaitu 

journalist (medianya, yaitu Elshinta), story ideas, filtering the news, news literates 

dan conversation. Elshinta juga menerapkan teknik verifikasi seperti yang 

diperkenalkan Kovach dan Rosenstiel (2001, p. 108), yaitu teknik daftar 
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penyuntingan yang skeptis, pemeriksaan akurasi, jangan berasumsi, dan sumber 

anonim, dan pensil warna Tom French.  

1. Elshinta melakukan penyaringan informasi sesuai dengan konsep ‘filtering 

the news’ dalam model Grassroots Reporting. Teknik penyaringannya 

adalah dilihat dari ada tidaknya unsur news value dari laporan itu sendiri, 

terutama apakah ada kepentingan untuk masyarakat luas atau tidak. Dalam 

hal ini Elshinta harus berpikir skeptis dan memeriksa keakurasian berita 

dengan benar sehingga menemukan fakta. 

2. Dalam mempertimbangkan dan mengembangkan sebuah laporan (ide 

cerita) untuk disiarkan, Elshinta melakukan sesuai dengan konsep ‘story 

ideas’ dalam model Grassroots Reporting. Elshinta tidak boleh 

menambahkan atau mengurangkan sedikit pun isi dari laporan berita. 

Elshinta akan menyampaikan sebagaimana adanya, tanpa menambahkan 

opini pribadi yang akhirnya bisa memunculkan asumsi lain dari publik. 

Dalam hal ini Elshinta juga harus berpikir skepstis dalam menyaring 

laporan, tidak boleh menambahkan opini dan asumsi-asumsi, serta tidak 

menyiarkan laporan yang berasal dari sumber anonim. 

3. Ketiga ‘conversations’. Dalam elemen ini, Elshinta memberikan 

kesempatan bagi pendengar untuk berbagi informasi dan merespon 

kembali laporan tersebut untuk dilanjutkan (meng-update). Ketika 

Elshinta menyiarkan sebuah berita dan kemudian disebarkan melalui 
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media sosial, Elshinta memberikan kesempatan masyarakat untuk 

menanggapi, siapapun bisa berkomentar atau menambahkan detil laporan 

(meng-update). Elshinta sendiri mengaku tidak memberikan klasifikasi 

dan syarat khusus bagi siapa saja yang ingin berbagi laporan kepada 

Elshinta, siapapun boleh melapor, yang terpenting adalah laporan yang ia 

berikan bukan berita bohong dan bukan anonim. Dalam elemen 

conversations ini, tentunya juga diberlakukan penyaringan berita dan 

pengecekan keakurasian yang ketat dari Elshinta sebelum menyiarkan 

komentar pendengar. 

4. Keempat, ‘news literates’. Dalam hal ini, keterampilan reporter Elshinta 

untuk berpikir kritis dalam menganalisis dan menilai keandalan berita dan 

informasi, membedakan antara fakta, pendapat, dan pernyataan di media 

merupakan hal yang utama. Elshinta memperkaya sumber daya manusia 

(staff) dengan pelatihan untuk menciptakan kualitas berita yang baik. 

Pelatihan diadakan guna memperkaya sumber daya manusia yang Elshinta 

miliki. Para staff akan diarahkan bagaimana menjadi reporter yang 

multitasking dan semakin melek media.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, model komunikasi Grassroots 

telah diterapkan pada koridornya di radio Elshinta. Dalam setiap elemen komunikasi 

Grassroots Reporting yang diterapkan di Elshinta, semua melalui proses penyaringan 

dan verifikasi fakta sebelum berita tersebut diudarakan. Sama seperti elemen-elemen 
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di Grassroots reporting (filtering the news, story ideas, nes literates, conversations) 

yang saling bersinergi, listener service bersinergi dengan produser untuk menyaring 

dan mengolah laporan sebelum diudarakan. Tidak lupa juga bahwa peran jurnalisme 

warga merupakan hal yang sangat penting di Elshinta, sehingga tidak dapat 

dimungkiri bahwa laporan dari warga merupakan asset utama Elshinta. tidak ada 

perbedaan teknik verifikasi fakta yang dilakukan, baik itu laporan via SMS, telepon, 

media sosial, dan aplikasi idA, semua dilakukan dengan ketat. 

 

5.2  SARAN 

5.2.1 Saran Akademis 

Merujuk pada model komunikasi Grassroots Reporting yang 

dikemukakan oleh Bowman dan Willis (2003), penelitian ini fokus pada 

bagaimana sebuah media bersinergi melakukan penyaringan dan verifikasi 

fakta yang berasal dari partisipasi warga di era konvergen yang mengandalkan 

kecepatan dan ketepatan seperti saat ini.  

Fokus lainnya bagi peneliti selanjutnya adalah melihat apakah media 

lain telah memberdayakan teknik penyaringan dan verifikasi fakta melalui 

model komunikasi yang telah diteliti, mengingat kebijakan masing-masing 

media berbeda untuk mengatur penyaringan berita dari warga. Penelitian ini 
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juga bisa lakukan dengan menggunakan teori konstruksi realitas sosial, yang 

mana fokus terhadap proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. 

Selain paradigma post positivistik, penelitian ini dapat dikaji 

menggunakan paradigm konstruktivis. Peneliti dapat melihat bagaimana 

jurnalsime partisipasi adalah sebagai hasil konstruksi sosial. Selain itu, 

paradigma kritis juga dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang 

media membuka ruang bagi warga untuk berpartisipasi di media tersebut. 

 

5.2.2  Saran Praktis 

Saran bagi radio Elshinta supaya mengembangkan dan melakukan 

sounding yang lebih terhadap aplikasi idA. Karena menurut pengalaman 

peneliti dan beberapa teman peneliti yang mencoba aplikasi ini, servernya 

sering kali down. Padahal, dengan adanya aplikasi ini akan bisa mengurangi 

laporan-laporan dari sumber anonim, terlebih pengecekan verifikasi berita di 

radio Elshinta sangat ketat. Hal ini tentunya bisa semakin menambah 

kepercayaan masyarakat terhadap radio Elshinta terkait keakuratan beritanya. 
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