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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian ini tentang manajemen humas pemerintah kota Pekanbaru 

dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat sesuai 

dengan indikator adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

a) Melakukan pendekatan dengan media massa, baik media cetak, 

elektronik, dan media online 

b) Menyediakan anggaran yang digunakan untuk menyebarluaskan 

informasi pembangunan kepada masyarakat 

c) Melengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung humas dalam 

menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat 

seperti alat-alat perlengkapan yang akan digunakan pihak humas. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

a) Humas membagi tugas dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok 

masing-masing bagian humas. 

b) Semua pihak humas terlibat dalam penyebarluasan informasi 

pembangunan kepada masyarakat 

c) Humas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, 

cepat dan tepat . 

3. Penggerakan (Actuating) 

a) Humas mengadakan sosialisasi kepada stakeholder 

b) Humas melakukan publikasi dengan menggunakan media cetak, 

online, radio, televisi dan media sosial 

c) Humas menyiapkan himbauan terhadap masyarakat baik itu 

menggunakan baliho, spanduk, video tron dan media luar ruang. 
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d) Humas bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu bekerja sama 

dengan wartawan, bekerja sama dengan pers media cetak maupun 

elektronik, dan bekerja sama dengan organisasi yang terkait 

dengan penyebarluasan informasi pembangunan kepada 

masyarakat. 

4. Mengevaluasi (Controling) 

a) Humas melakukan pengawasan terhadap penyebarluasan 

informasi pembangunan kepada masyarakat 

b) Humas melakukan evaluasi terhadap perencanaan, 

pengorganisasian, dan penggerakan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, penulis berupaya memberikan 

saran sebagai berikut: 

a. Diharapkan kepada pihak humas untuk lebih gencar dalam 

menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat agar 

informasi tersebut bisa merata sampai kepada masyarakat. 

b. Di era teknologi yang canggih ini penulis berharap pada pihak humas 

lebih memanfaatkan media-media yang mendukung dalam 

penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat seperti media 

sosial instagram, twitter dan media sosial facebook serta banyak lagi 

media yang digunakan oleh masyarakat karena media sosial itu sangat 

mendukung bagi penyebarluasan informasi, sebab banyaknya pengguna  

media-media sosaial tersebut. 

c. Dan untuk masyarakat supaya lebih aktif dalam mencari informasi yang 

berhubungan dengan pembangunan kota Pekanbaru agar masyarakat tidak 

minim dengan informasi dan tidak terjadi salah paham yang nantinya 

membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

yang ada di kota Pekanbaru. 

 


