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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tentang Manajemen Humas 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya 

Good Governance sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut  

1. Perencanaan (planning) 

a. Memperluas hubungan dengan media, media cetak, online, 

maupun elektronik. Media cetak seperti Koran-koran, ada Riau 

Pos, Tribun Pekanbaru, Pekanbaru Pos, Metro, Rakyat Riau, dll 

b. Memperluas jaringan ke daerah-daerah yang susah di jangkau 

c. Menambah infrastruktur jalan untuk bisa mengaksese ke daerah 

yang jauh dari pusat kota 

2. Pengorganisasian (organizing) 

a. Semua pihak humas terlibat dalam pelaksanaan program good 

governance di kawasan Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

b. Humas juga bekerja sama dengan semua jajaran di kawasan 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari Eselon 

tingkat satu sampai dengan Eselon tingkat empat. 

c. Humas juga membagi tugas sesuai dengan tugasnya masing-

masing sesuai dengan tupoksi. 

3. Penggerakan (actuating) 

a. Humas melakukan kegiatan sosialisasi dengan stakeholder 

humas. 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan 

kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang peliputan, dokumentasi dan publikasi. 
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c. Humas juga melakukan publikasi dengan media, yaitu media 

massa, baik media cetak maupun elektronik. Terutama dengan 

media konvensional berbentuk majalah. 

4. Pengendalian (controlling) 

a. Humas melakukan pengawasan terhadap cara humas mendukung 

terciptanya good governance di kawasan Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

b. Humas melakukan evaluasi terhadap perencanaan, 

pengorganisasian, dan penggerakan. 

 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1) Humas seharusnya lebih mengutamakan kerja sama di dalam 

bidang Pemerintahan. 

2) Humas perlu mengevaluasi insfrastrukur jalan yang bisa menuju 

ke daerah-daerah yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Kuantan 

Singingi terkait pelaksanaan good governance. 

3) Seharusnya pihak humas bekerja sama dengan Pemerintah untuk 

melancarkan kegiatan good governance. 

4) Terkait dengan program good governance, humas seharusnya 

lebih mengadakan hubungan dengan media-media. 

5) Kurangnya akses jalan menuju ke daerah yang jauh dari pusat 

Kota, pihak humas harus mensurvey lokasi, sehingga semua 

kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan bisa berjalan 

dengan lancar, tepat, aman, dan juga sesuai dengan keinginan. 

6) Peneliti selanjutnya agar melaksanakan penelitian yang lebih 

mendalam terkait dengan “good governance”. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan menjadi rujukan kedepannya dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi 
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kepada humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang 

Manejemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 

dalam mendukung terciptanya good governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


