
BAB IV 

PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan terkait dinamika media relations Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dengan Barito Post dan 

TVRI Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 

Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara melakukan 

berbagai pendekatan agar dapat mengorganisir setiap pemberitaan yang 

berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah Kabupaten Barito Utara 

meliputi kegiatan media gathering dan kontrak kerjasama antara pemerintah 

dan media Barito Post serta TVRI Kalimantan Tengah.  

Media gathering dilakukan sebagai bentuk membangun hubungan 

dengan rekan-rekan wartawan, selain itu kegiatan ini merupakan bentuk 

koordinasi pemerintah terhadap wartawan dalam melakukan peliputan 

kegiatan atau aktivitas pemerintah. Sedangkan kontrak bisnis tersebut 

ditujukan sebagai bentuk kontrol pemerintah dalam memastikan setiap 

pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja dan kebijakan yang dibuat agar 

dapat menjaga opini publik dalam hal ini masyarakat kabupaten Barito 

Utara.  

Media televisi memiliki posisi paling strategis dalam membuat atau 

mengarahkan opini publik, oleh karena menjadi hal penting untuk terus 

independen dalam menyebarkan suatu pemberitaan. Akan tetapi dalam 



konteks ini media telah mengabaikan etika jurnalistik sebagai pengawas 

pemerintahan.  

B. SARAN 

1. Kegiatan media relations yang dijalankan oleh humas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Barito Utara merupakan kegiatan media relations 

yang terlalu banyak memakan biaya yang berlebihan, seperti melakukan 

kontrak bisnis dengan nilai anggaran yang besar dengan beberapa 

media. Untuk kedepannya diharapkan membuat kegiatan media 

relations dengan gaya atau cara yang berbeda. Sehingga tidak harus 

melakukan kontrak bisnis denga media tertentu.  

2. Dalam menyusun kagiatan media relations lebih baik selalu 

memperbarui ide-ide atau strategi yang dijalankan, sehingga tidak hanya 

melalui pendekatan atau jalinan komunikas dengan rekan-rekan media, 

sebagai contok mengadakan even yang sifatnyta kolaboratif seperti 

mengadakan seminar tentang dunia kehumasan dan media, sehingga 

pendekatan melalui kegiatan formal seperti itu mampu menjadi 

pelengkap pendekatan humas melalui kegiatan informal. 

3. Dalam tahapan pelakasanaan kegiatan, hal yang dijalankan oleh humas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sudah cukup baik, karena 

banyak kegiatan yang dilakukan dan akan lebih baik kegiatan media 

relations khususnya yang bersifat informal oleh unit humas dapat 

berjalan secara intens tidak hanya menjelang masa-masa sulit atau 

krusial sehingga kedekatan yang dibangun akan semakin maksimal. 



4. Terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh humas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Barito Utara, lebih baik evaluasi internal yang dilakukan 

lebih bisa diperdalam untuk bisa mengeksplorasi tiap titik kesalahan 

yang dilakukan serta bisa mengeksplorasi pengembangan kegiatan 

evaluasi internal unit humas. 

5. Perlu adanya peningkatan sumber daya humas yang professional dalam 

bidang kehumasan serta untuk sumber daya humas yang ada diperlukan 

pelatihan-pelatihan khusus dibidang masing-masing secara intens agar 

sumber daya yang dimiliki humas lebih proaktif dan mampu 

memaksimalkan semua program pemerintah daerah.	


