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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru 

dalam melakukan aktivitas humas untuk menyebarluaskan informasi kebijakan 

infrastruktur kepada masyarakat pekanbaru sudah melakukan aktivitas humas 

dengan baik, terbukti dengan telah dilaksanakannya berbagai kegiatan 

kehumasan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 

Pekanbaru. Hanya saja Pelaksana Fungsi Humas Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melakukan 

kegiatan promosi yang bersifat pembangunan. 

Terdapat tahapan yang secara umum dilaksanakan pada aktivitas 

humas, yaitu komunikator, relationship, back up management dan image 

marker. Keempat tahapan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan 

terintegritas. Hanya saja dalam melakukan kegiatan promosi, humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru harus selalu 

melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru. Walaupun hal tersebut dilakukan demi terjalinnya koordinasi yang 

baik antara Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota 

Pekanbaru dengan Program Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikator yang terlibat dalam kegiatan aktivitas humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru yaitu seluruh 

bagian staff humas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Kota Pekanbaru yang terkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan persandian Kota Pekanbaru. Setiap informasi 

infrastruktur yang akan disebarkan kepada masyarakat harus disebarkan 

oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru. 
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2. Relationship yang dilakukan dalam aktivitas humas Dinas Perumahan 

Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru melakukan agenda rapat 

evaluasi mingguan, tergabung dalam grup media aplikasi whatsapp 

sebagai sarana untuk mempermudah komunukasi apabila ada hal-hal 

bersifat teknis yang ingin di sampaikan kepada seluruh staff kehumasan. 

Mengadakan kegiatan libur bersama sebagai bentuk upaya pendekatan 

personal dengan seluruh staff kehumasan. Melakukan kunjungan ke 

rumah-rumah staff humas pada hari-hari besar keagamaan. Humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga melakukan kunjungan 

kepada seluruh staff ataupun keluarga yang sakit atapun meninggal 

dunia.Dalam membangun hubungan positif dengan pihak eksternal, humas 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru 

melakukan pendekatan secara personal melalui media telekomunikasi. 

Sementara hubungan antar instansi tetap dijalin secara instansi dan bersifat 

formal seperti melakukan kunjungan kantor dan kunjungan kepada pihak 

ketiga. Untuk mediarelathions, humas Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan 

berbagai media dalam bentuk undangan ketika ada suatu kegiatan yang 

dilasanakan. Untuk menjalin hubungan dengan masyarakat  humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru 

memberikan berbagai macam bantuan, baik bantuan moril ataupun 

bantuan materil. 

3. Back up management yang dilakukan oleh humas Dinas Perumahan 

Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan 

promosi yang bersifat produk (pembangunan) dan promosi yang bersifat 

pelayanan. Promosi yang bersifat produk melalui kegiatan ekspo pameran 

pembangunan, sedangkan promosi yang bersifat pelayanan yaitu dengan 

pemasangan iklan di televisi dan media online yang dikoordinir oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Selain 

itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang tersedia disetiap 

Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. 
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4. Image marker yang dilaksanakan oleh humas Dinas Perumahan Rakyat 

dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru sejauh ini mendapatkan respon 

yang positif dari masyarakat. Hal ini berdasarakan dari tingginya inisiatif 

masyarakat untuk mencaritahu informasi penyebaran infrastruktur ke 

kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota 

Pekanbaru. 

 

B. Saran  

Sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian penelitian ini maka 

penulis mencoba memberikan beberapa masukan yang berkaitan dengan 

penelitian yang penulis jabarkan, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman 

penulis mengenai Aktivitas Humas Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah 

Pemukiman Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi Kebijakan 

Infrastruktur kepada Masyarakat Pekanbaru, yaitu antara lain: 

1. Humas Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota 

Pekanbaru harus lebih banyak melakukan kegiatan promosi yang berkaitan 

dengan promosi pembangunan, tidak hanya melakukan promosi pada saat 

kegiatan ekspo saja. 

2. Kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan infrastruktur di media 

seharusnya tidak harus selalu di ambil alih oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Perlu adanya 

kemandirian dari Humas Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah 

Pemukiman Kota Pekanbaru untuk melakukan penyebarluasan Informasi 

kebijakan Infrastruktur kepada masyarakat. 

3. Humas sebaiknya mengadakan program bantuan pembangunan 

infrastruktur kepada masyarakat setempat wilayah perkantoran Dinas 

Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru, berupa 

pembuatan sumur bor, drainase, dan lain-lain. 

 

 


