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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis pembingkaian berita yang dilakukan pada 

Suaramerdeka.com mengenai pemberitaan tentang Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 

1965, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil pembingkaian terlihat bahwa dalam pemberitaannya, Suaramerdeka.com 

mendukung diadakannya Rekonsiliasi dan berpendapat jika PKI belum tentu sebagai 

dalang dalam peristiwa tersebut. SuaraMerdeka.com menunjukkan dengan jelas 

keberpihakannya dalam setiap pemberitaan yang ditampilkan.  

2. Pada pemberitaannya, Suaramerdeka.com membingkai jika masalah rekonsiliasi 

Tragedi G30S tahun 1965 ini penting untuk diperhatikan, karena terkait dengan 

pelanggaran HAM berat yang dimana peristiwa itu telah membunuh jutaan warga 

Indonesia yang dianggap anggota PKI dan hanya sebagai simpatisan PKI tanpa proses 

pengadilan terlebih dulu. Padahal, dalam penumpasan PKI orang yang terbunuh 

belum tentu ia adalah anggota PKI bisa jadi hanyalah orang tidak bersalah namun di 

PKI-kan. 

3. Dalam pemberitaannya mengenai Rekonsiliasi Tragedi 1965, yang dimana hal itu 

adalah sesuatu yang sensitive ketika dibicarakan. Suaramerdeka.com mampu 

membingkai pesan yang baik dalam pemberitaannya, sehingga dalam pemberitaannya 

mengajak pembaca untuk berpikir terbuka terhadap permasalahan tersebut yang 

dimana masih sebagian besar masyarakat menganggap hal itu “tabu” untuk 

diperbincangkan dan juga mengajak pembaca untuk menanggapi dengan cerdas 

perihal Negara mengadakan Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965. 

4. Setiap media pasti memiliki point of view dalam menyajikan suatu berita. Pada 

Suaramerdeka.com, fokus pemberitaannya adalah dengan membingkai upaya 

Indonesia untuk merekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965.  
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6.2.  Saran 

1. Berita merupakan hasil konstruksi antara institusi media dengan wartawan, yang 

seharusnya tetap berfokus pada kenetralan dan objektivitas produk berita yang 

dihasilkan. Sudah seharusnya media massa termasuk media online memperhatikan 

peran dan fungsinya dan tidak membawa setiap ideologi yang dimiliki kedalam 

setiap produksi pesan yang dihasilkan.  

2. Karena permasalahan upaya Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965 ini merupakan 

isu nasional yang bersifat kemanusiaan, maka dengan ini diharapkan 

SuaraMerdeka.com mampu terus menjaga pemberitaan tentang isu ini untuk 

mendorong upaya terjadinya Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965. 

3. Dengan kelebihan media online yang dapat dengan cepat menyebarluaskan 

informasi, maka SuaraMerdeka.com dalam pemberitaan tentang upaya Rekonsiliasi 

tragedi G30S tahun 1965 diharapkan dapat terus mempertahankan dalam 

menyampaikan pesan pemberitaan upaya rekonsiliasi ini dengan lebih baik lagi. 

 

 


