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BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa, Humas Sekeretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 

menjalankan aktivitasnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas pada 

Sekretariat Daerah Bengkalis, kinerja Humas lebih kepada pengumpulan data 

informasi denagan cara melakukan peliputan langsung serta mengelola data membuat 

pidato untuk pimpinan, membuat dokumentasi, menyaji dan mempublikasikan 

informasi tentang kebijakan, kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis melaksanakan  pelayanan kepada masyarakat melalui media cetak, online, 

elektronik maupun media luar ruang, menjalin hubungan baik dengan media. Humas 

Sekeretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah melakukan aktivitasya dengan 

merancang dan melaksanakan program-program yang memberi efek image positif 

kepada Pemerintah Daerah, seperti aktivitas publikasi meliputi pembuatan sepanduk, 

baliho,videoTran, merilis berita, membuat majalah internal, buku kerja setiap tahun, 

dan membuat kalender setiap tahun. Aktivitas Humas Sekeretariat Daerah  Kabupaten 

Bengkalis dalam membangun image positif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 

dilaksankan secara tidak langsung atau humas dibalik layar.  
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B.    Saran 

Berkenaan dengan hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal perlu diperhatikan 

oleh pihak Humas dalam membangun image Positif di Kabupaten Bengkalis lebih baik 

lagi diantaranya: 

1.  Aktivitas Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan 

hubungan baik secara maksimal untuk menciptakan kesepahaman sesuai dengan 

harapan bersama. Meminimalisir adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan 

masyarakat agar hubungan menjadi lebih harmonis dalam membangun image positif. 

2. Diharapkan kepada Humas Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis agar 

selalu terbuka dalam penyampain informasi terhadap persoalan yang menentukan nasib 

rakyat dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. 

3.  Diharapkan kepada Humas Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 

melaksanakan program-program yang menciptakan sumber daya manusia (SDM) 

seperti pelatihan-pelatihan, bimbingan Diklat dan lainya supaya kualitas kinerja 

pegawai lebih propesional Kedepanya. 

4. Media yang digunakan oleh humas seharusnya lebih dioptimalkan dalam membentuk 

image positif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengaklis, seperti Baliho yang dibuat 

humas seharusnya di manfatkan untuk penyampaian informasi kebijakan-kebijakn 

pembangunan Daerah Benegkalis. 

  


