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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari penjelasan – penjelasan yang sudah di kemukakan pada bab-

bab sebelumnya, pada dasar nya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar peranan penting Public Relations dalam menjembatani hubungan 

yang di jalin Pemprov Riau dan media. Hal ini tidak lain adalah melihat kesiapan 

dan kecakapan dari seorang Public Relations melakukan hal tersebut terlebih bagi 

perusahaan yang mengembangkan jaringannya baik itu pencitraan dan informasi 

lainnya. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tugas Humas pada intinya untuk mengkomunikasikan dan 

menginformasikan kepada publik tentang rencana kerja, kinerja, dan 

capaian hasil yang dilakukan pemerintah. dengan begitu peran Biro humas 

dan Protokol Provinsi Riau selain melaksanakan fungsinya sebagai 

penyalur informasi juga menyerap aspirasi dari reaksi publik, Manajemen 

informasi menjadi bagian dalam pelaksanaan kehumasan yang harus 
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dikelola. Dengan demikian Biro Humas dan Protokol Provinsi Riau dapat 

menciptakan dan membangun citra Pemerintahan Provinsi Riau. 

2. Dalam menjalankan tugas dan perannya Biro Humas dan Protokol Setda 

Provinsi Riau mempunyai strategi yaitu mengelola informasi, membentuk 

opini publik dan melakukan kerjasama pers. dalam mempertahankan citra 

Pemerintahan Provinsi Riau Biro Humas dan Protokol memberikan 

informasi-informasi pembangunan yang merupakan salah satu pencitraan, 

karena tugas Biro Humas dan Protokol salah satunya memberikan citra 

yang positif dimata masyarakat, salah satunya yaitu memberikan informasi 

pembangunan, membuka ruang yang luas untuk masyarakat mengetahui 

berbagai informasi, serta memberikan informasi terupdate melalui media 

elektronik maupun media cetak. Selain itu Biro Humas dan Protokol dalam 

menjalin kerjasama pers berusaha sebaik mungkin.  

3. Menjadikan media sebagai mitra yang tepat dan menjadikan media sebagai 

bagian dari Pemerintah Provinsi Riau dianggap cara yang efektif untuk 

terus menjaga dan memelihara hubungan yang dijalin di antara keduanya. 

4. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan beberapa 

kesimpulan bahwa mereka sepakat, pencitraan adalah tugas bagi semua 

mereka yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Riau. 

5. Kedepannya, hubungan yang di jalin haruslah melibatkan lebih banyak lagi 

media, dan terus mengedepankan pencitraan yang berkelanjutan. 
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B. Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah: 

1. Hendaknya Biro Humas dan Protokol Provinsi Riaus lebih mengembangkan 

strategi yang digunakan agar hasilnya menjadi lebih baik lagi. 

2. Dalam melakukan hubungan dengan media, harus bisa menjaga hubungan 

yang telah tercipta dengan baik dan juga selalu bertukar informasi dengan 

media agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi.  

 


