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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hubungan Humas Setda Kota Salatiga dengan jurnalis media kontributor 

Kota Salatiga atau yang disebut dengan istilah media relations selama ini telah 

berjalan dengan baik. Saling membutuhkan menjadikan kedua pihak berusaha 

untuk terus menjaga hubungan baik. Bagi Humas Setda Kota Salatiga, hubungan 

baik dapat dijaga dengan melakukan beberapa aktifitas serta melibatkan media 

didalamya atau bisa disebut dengan aktifitas media relations. 

 Aktifitas media relations yang dilakukan Humas Setda Kota Salatiga 

dengan jurnalis media kontributor Kota Salatiga telah menciptakan hubungan baik 

diantara keduanya dalam ranah formal maupun informal. Peran aktifitas media 

relations yang dilakukan humas dalam ranah formal mampu memberikan ruang 

kepada jurnalis untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan pemerintah dan 

bertemu dengan narasumber yang tepat sehingga informasi yang didapat sebagai 

isi berita dapat dengan jelas disampaikan dikarenakan berasal dari orang yang 

tepat. Sedangkan kegiatan media relations informal berperan membentuk 

kedekatan emosional, menciptakan hubungan baik antara humas dan media, rasa 

saling pecaya serta menjaga satu sama lain. 

 Pemberitaan yang dilakukan jurnalis selain didasarkan pada kode etik 

jurnalistik juga dikendalikan oleh hati nurani jurnalis sendiri dimana hubungan 

baik atau kedekat yang tercipta antara humas dan jurnalis media baik secara 

formal maupun informal mempengaruhi jurnalis dalam menyampaikan suatu 

berita.  Kedekatan inilah yang membuat berita positif  mengenai pemerintah dapat 

terbentuk seperti halnya ketika humas mengirimkan release tentang setiap 

kegiatan pemerintah yang selalu berisi positif kepada jurnalis media cetak 

terutama surat kabar yang memiliki halaman khusus untuk Kota Salatiga. 

Hubungan baik yang telah terjalin melalui aktifitas media relations, menjadikan 
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jurnalis selalu berupaya memuat release yang dikirimkan humas meskipun 

terkadang perlu melalui tahap editing terlebih dahulu. 

 Dalam menemui isu negatif, kedekatan emosional  dan hubungan baik yang 

tercipta antara humas dan media membuat jurnalis justru selalu menyampaikan isu 

tersebut kepada bagian humas bahkan ketika humas sendiri belum mendengar 

adanya isu negatif tersebut, yang disampaikan dengan penyampaian informal. 

Kedekatan antara humas dan media yang terbentuk melalui pelaksanaan aktifitas 

media relations telah membawa jurnalis memberikan kesempatan untuk humas 

mengklarifikasi berita negatif tersebut lebih dulu dan memasukkan klarifikasi itu 

kedalam kemasan berita sehingga berita tetap terbentuk dan dipublikasikan tetapi 

tidak mendiskreditkan keberadaan humas dan pemerintah, berimbang serta dapat 

mengaburkan unsur negatif berita yang membuat suatu berita memiliki nilai 

positif bagi pemerintah. 

  

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka  

peneliti memberikan saran yang meliputi: 

- Saran Empiris 

 Humas Setda Kota Salatiga perlu bekerjasama dengan KPID (Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah), merumuskan aturan secara tertulis untuk 

mengatur hubungan antara pihak humas baik di instansi pemerintahan 

maupun swasta dengan jurnalis media dalam ranah formal atau dalam hal 

pekerjaan. Meskipun hubungan baik sangat mempengaruhi hubungan  kerja 

bahkan membentuk ikatan emosional, tetapi hal demikian dapat membatasi 

dan membantu humas juga jurnalis media membedakan antara kepentingan 

pribadi dengan kepentingan instansi juga masalah-masalah yang mungkin 

terjadi dikemudian hari. 

 Bagian SKPD selain humas serta instansi-instansi pemerintah lain 

yang juga  memiliki kedekatan dengan media memang baik karena dengan 

begitu tidak ada lagi yang menganggap media  sebagai musuh, tetapi untuk 

jalur koordinasi bisa diatur kembali sepaya setiap bagian ataupun instansi 
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pemerintah yang membutuhkan media dapat melalui satu pintu saja yaitu 

melalui humas dan informasi mengenai pemerintah baik keluar maupun 

masuk semuanya melalui humas sehigga informasi lebih mudah dikontrol. 

 Dengan  begitu, setiap kegiatan maupun informasi tentang pemerintah 

yang akan disampaikan dapat diketahui oleh humas yang adalah jembatan  

dan juru bicara pemerintah lebih dahulu. Sehingga, jika ada isu negatif yang 

muncul maupun kekeliruan publikasi, humas sudah siap lebih dahulu 

dengan klarifikasi yang sebenarnya mengenai isu tersebut. 

  

- Saran Praktis  : 

 Humas dan media memang memiliki tujuan yang sedikit berbeda, 

tetapi pada kenyataannya, keduanya saling membutuhkan. Mengatasi 

konflik mengenai perbedaan tersebut, dapat diterapkan pula oleh humas 

instansi lain baik swasta maupun pemerintahan untuk terbuka menyatakan 

tujuan humas kepada media yaitu bahwa humas membutuhkan pemberitaan 

possitif di media. Hubungan antara humas dan jurnalis media yang terjalin 

baik akan semakin membuat keduanya saling mengerti bagaimana 

mengatasi perbedaan tujuan yang dimiliki. Oleh karenanya, hubungan baik 

juga perlu terus dijaga dengan melakukan aktifitas media relations dengan 

lebih mengutamakan pada hubungan informal antara humas dan media. 

 Humas Setda Kota Salatiga yang membuka diri terhadap siapapun 

juga yang adalah jurnalis media yang menjadi kontributor Kota Salatiga 

nyatanya selama ini tidak pernah mendapatkan masalah yang berarti. Humas 

yang selalu ingin bersahabat dengan media apapun bahkan termasuk kepada 

jurnalis media yang medianya tidak jelas (jurnalis bodrek) tidak pernah 

mengalami kerugian apapun. Hubungan dengan media tidak perlu dibatasi, 

darimanapun dan apapun media tersebut, jika sebagai humas selalu 

berupaya untuk menjaga hubungan baik bukan hanya secara formal 

melainkan juga secara informal, maka media tidak akan merugikan 

keberadaan humas dan segala kebaikannya. 
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- Saran Pengembangan : 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan aktifitas media 

relations yang dilakukan oleh humas dengan jurnalis media dan dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan “bagaimana”. Pada penelitian selanjutnya, 

penelitian dapat dikembangkan dengan menjawab pertanyaan “mengapa” 

dimana penelitian dapat didasarkan pada budaya atau hubungan antar 

personal narasumber dari penelitian tersebut. Supaya lebih beragam, 

penelitian bisa dilakukan pada lokasi yang memiliki perbedaan didalamnya  

baik perbedaan suku maupun agama yang masih kental melekat pada 

masing-masing individu. 

 


