
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap berita politik mengenai isu 

Aburizal Bakrie terkait pemilihan presiden 2014 pada media online detik.com dan 

vivanews.com, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

 

1. Dalam kasus lumpur Lapindo dan Bumi Plc, detik.com mengarahkan persepsi 

khalayak bahwa Aburizal belum mampu memimpin perusahaannya dan belum 

menyelesaikan kasus Lapindo, sedangkan vivanews.com mengarahkan 

persepsi khalayak bahwa lumpur Lapindo itu bukan kesalahan dari pihak 

Aburizal melainkan bencana alam, kemudian meskipun lumpur Lapindo 

bukan kesalahan Aburizal namun keluarga Aburizal Bakrie tetap bertanggung 

jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh masyarakat 

korban lumpur Lapindo.   

 

2. Pada konflik internal yang terjadi antara Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung, 

detik.com mengarahkan persepsi khalayak bahwa dalam internal Golkar 
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masih belum ada satu kesatuan suara, Aburizal harus menjaga kesolidan 

internal partai Golkar dan sebisa mungkin menghindari polemik yang terjadi 

di internal partai, sedangkan pada vivanews.com permasalahan internal 

Golkar tidak terlalu ditekankan dan dibahas secara detail. 

 

 

3. Untuk elektabilitas Aburizal yang masih rendah, detik.com mengarahkan 

persepsi khalayak bahwa pencalonan Aburizal masih bisa dilakukan 

perubahan serta kampanye yang dilakukan itu tidak hanya untuk 

meningkatkan popularitas di kalangan masyarakat namun juga untuk 

meningkatkan kesolidan di internal partai, sedangkan vivanews.com 

mengarahkan persepsi khalayak bahwa walaupun elektabilitas Aburizal 

rendah bukan berarti nantinya ia tidak dipilih oleh masyarakat dan jika 

nantinya ada evaluasi hanya sebagai penguatan dukungan saja bukan 

mengarah pada perubahan, dan pada proses kampanye vivanews.com lebih 

menyajikan tentang profil dan kegiatan Aburizal Bakrie untuk meningkatkan 

popularitasnya.  

 

4. Detik.com dalam pemberitaannya lebih mengarah pada sisi negatif Aburizal 

Bakrie. Terlihat dari latar berita yang disampaikan, sumber berita yang 

dicantumkan, wawancara dihadirkan juga foto yang ditampilkan oleh 

detik.com untuk menurunkan citra Aburizal Bakrie sedangkan vivanews.com 

dalam pemberitaannya untuk meningkatkan citra Aburizal Bakrie. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan adanya unsur ekonomi politik di dalamnya. Jika 
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pemberitaan tersebut negatif maka akan berpengaruh pada kredibilitas 

Aburizal Bakrie sebagai sosok pebisnis yang sukses dan akan mengganggu 

kredibilitasnya sebagai calon presiden yang telah terpilih dari partai Golkar 

menuju pemilihan presiden pada tahun 2014 begitupun sebaliknya jika 

pemberitaan tersebut disajikan secara positif.  

 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran 

yang dapat diperhatikan, antara lain:  

1. Media haruslah menyadari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat 

sehingga faktor kepentingan pemilik media seperti kepentingan politik 

pemilik media sebaiknya dipisahkan dengan objektifitas media tersebut. 

Media haruslah independen dan loyal kepada masyarakat. 

 

  

2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan agar dapat memperdalam isi konteks 

penelitian, karena pada penelitian ini penulis menyadari kurangnya isi 

penelitian dalam hal konteks sehingga hal ini mempengaruhi hasil dari 

keseluruhan penelitian penulis.  

 


