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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini meliputi 

strategi Public Relations (PR) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 

menggunakan media iklan luar ruang yaitu: 

1. Tema iklan 

Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan iklan 

di media luar ruang melalui billboard ini membagi tema berdasarkan tematik 

dan tidak tematik. Tematik yaitu iklan yang dibuat tiap tahunnya sesuai dengan 

kalender event dengan tema yang berbeda. Sedangkan non tematik biasanya 

dapat berupa ajakan-ajakan dari Pemprov, sosialisasi mengenai pariwisata 

maupun dari sektor lainnya. 

2. Proses Desain 

Agar iklan media luar ruang efektif dalam menjangkau semua lapisan 

masyarakat dan mempunyai daya tarik tersendiri, maka media luar ruang harus 

mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Karateristik-karateristik inilah 

yang harus diperhatikan ketika akan mendesain suatu iklan. Diantaranya yaitu 

ukuran dan dominasi, warna, pesan-pesan singkat, zoning, dan efek mencolok. 
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3. Titik Spot Penempatan Billboard 

Lokasi pemasangan billboard turut menentukan keberhasilan dari program 

sosialisasi iklan layanan masyarakat ini. Pemilihan lokasi harus memperhatikan 

antara lain yaitu arus perjalanan, jangkauan, kecepatan lalu lintas, persepsi 

orang terhadap lokasi, dan keserasian dengan bangunan di sekitarnya yang 

harus memperhatikan 7 K, yakni: keindahan, kesopanan, ketertiban, keamanan, 

kesusilaan, keagamaan dan kesehatan. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui iklan di media luar ruang 

agar dapat efektif dan efisien serta berhasil wilayah yang merupakan target 

audience atau target sasaran yang hendak dicapai mencakup beberapa titik 

antara lain: 

1. Lantai 3 Gedung Setda Provinsi Jawa Tengah 

2. Kabupaten Demak 

3. Kalibanteng, depan rumah sakit Columbia Asia Semarang 

4. Samping Klenteng Shampoo Kong 

5. Kabupaten Bawen 

6. Soropadan 

4. Estimasi Waktu 

Untuk durasi lamanya pemasangan suatu iklan disesuaikan dengan event yang 

akan berlangsung selanjutnya, jadi disesuaikan dengan kalender event yang 

dimiliki oleh Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah. Apabila mengalami 
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kekosongan maka yang dipasang adalah iklan masternya, yaitu dapat berupa 

ajakan dari Pemprov ataupun sosialisasi tentang pariwisata Jawa Tengah. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh karakteristik iklan di 

media luar ruang telah dijalankan oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah selaku pengiklan. Namun ada satu karakteristik yang kurang begitu 

diperhatikan yaitu efek-efek dalam iklan luar ruang seperti efek cahaya dan 

gerakan. Seluruh iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun SKPD harus mendapatkan 

persetujuan dari Gubenur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo guna 

mendapatkan masukan untuk perbaikan konsep. Yang menjadi kendala Biro 

Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan dan pemasangan 

iklan billboard ini adalah keterbatasan anggaran biaya yang ada di 

pemerintahan. Adapun ide-ide dalam pembuatan iklan tersebut berdasarkan 

kreativitas Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak ada aturan 

atau panduan khusus mengenai strategi yang dilakukan Biro Humas dalam 

menggunakan media luar ruang. Hanya sebatas pada peraturan Gubernur yang 

berisi tentang tugas pokok dan fungsi Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. 
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5.2 Saran 

1. Pada kampanye iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini harus lebih menambah lagi 

wilayah sasaran khalayaknya. Yaitu dengan meningkatkan jumlah titik 

(spot) iklan pada wilayah yang belum terjangkau. Sehingga masyarakat 

khususnya masyarakat Jawa Tengah akan lebih mengetahui keberadaan 

iklan layanan masyarakat tersebut. Sehingga pesan iklan dapat efektif 

sampai kepada masyarakat. 

2. Hendaknya dalam pembuatan desain iklan yang meliputi konten pesan, 

warna maupun efek-efek mencolok dapat dibuat sesederhana mungkin 

namun tetap menarik perhatian khalayak. Karena jika konten pesan 

terlalu banyak maka masyarakat akan kesulitan dalam membaca apalagi 

mengingat isi pesan iklan. 

3. Hendaknya perlu suatu aturan atau panduan secara khusus mengenai 

strategi yang harus dimiliki oleh Biro Humas dalam menyelenggrakan 

iklan layanan masyarakat khususnya di media luar ruang, agar 

pelaksanaannya lebih terstruktur dan rapi. 

4. Penulis mengharapkan untuk penelitian lanjutan agar dapat 

menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda untuk melihat 

perbandingan pelaksanaan strategi Biro Humas dalam 

menyelenggarakan suatu iklan layanan masyarakat di media luar ruang. 
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Sehingga hasilnya dapat saling melengkapi dan diharapkan adanya 

temuan baru mengenai pengukuran efektifitas iklan layanan masyarakat 

yang dibuat oleh Biro Humas dapat sampai ke masyarakat. 

 

  


