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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa peneliti mengenai peran Hubungan 

Masyarakat (Humas) dalam membangun citra dan reputasi Pemerintah 

Kota Semarang. Dapat disimpulkan Bagian Humas dan Protokol  

Pemerintah Kota Semarang dalam membangun citra dan reputasi Pemkot 

Semarang menjalankan empat peran humas yaitu:  

Pertama adalah peran sebagai teknisi komunikasi. Peran ini 

dilaksanakan dengan kegiatan: menyusun naskah sambutan Pimpinan 

Daerah, menerbitkan press release, bekerjasama dengan media. Kedua, 

peran sebagai expert prescriber. Peran ini dilaksanakan dengan kegiatan 

memberikan masukan atau nasihat kepada Pimpinan Daerah mengenai 

berhadapan dengan media maupun masyarakat. ketiga, peran sebagai 

fasilitator komunikasi. Peran ini dilaksanakan dengan kegiatan: press 

conference, dialog interaktif, media monitoring. Keempat, peran sebagai 

fasilitator pemecah masalah. Peran ini dilaksanakan dengan membantu 

pemerintah dalam meghadapi isu dan menyelasikan krisis yang sedang 

terjadi di masyarakat. 

Keempat peran humas tersebut dijalankan dengan baik oleh Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang agar terwujud citra dan reputasu 

yang positif. Citra dan reputasi yang positif ini akan berdampak pada 
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pembangunan pemerintah karena, citra dan reputasi yang positif akan 

menambah kepercayaan masyarakat. Apabila Pemkot Semarang memiliki 

citra yang baik tentumya akan menambah partisipasi masyarakat. 

Namun, kegiatan Wakil Walikota Semarang kurang dipublikasikan 

oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang. Akibatnya Wakil 

Walikota kurang terlihat dalam membangun citra dan reputasi Pemkot 

Semarang. 

Temuan lain yang peneliti dapat adalah Pemerintah Kota Semarang 

memiliki dua humas yaitu, Bagian Humas dan Protokol dan Dinas 

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Bagian Humas dan Protokol 

Pemkot Semarang memiliki tugas dan fungsi melayani Pimpinan Daerah 

(Walikota dan Wakil Walikota Semarang). Sedangkan Diskominfo 

merupakan humas Pemerintah Kota. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, Bagian Humas dan Protokol serta 

Diskominfo saling bekerjasama untuk mewujudkan citra dan reputasi 

Pemkot Semarang. Dalam mewujudkan citra tersebut tidak hanya 

menjalankan empat peran humas, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang beserta Diskominfo Kota Semarang juga membangun hubungan 

internal dan eksternal. 

Namun dampak dari pembagian tugas dan fungsi ini adalah fungsi 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang kurang ideal karena 

keberadaannya kurang vital di pemerintah. Berdasarkan Perwal Kota 

Semarang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
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Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, 

tugas Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang hanya sebatas 

memberikan berita dan press release saja. Padahal tugas Humas lebih luas, 

tidak hanya sebagai teknisi komunikasi saja. Sehingga Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Semarang terkadang menjalankan kegiatan di luar 

tugasnya. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang, peneliti menyarankan agar 

kinerja Wakil Walikota lebih sering muncul pada pemberitaan. 

Serta tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang kurang ideal. Karena, biasanya Humas berada di posisi 

yang lebih luas. Pembagian tugas dengan Diskominfo juga 

membuat rancu bagi orang awam. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar 

mengangkat tema peran Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang dalam membangun citra Pimpinan Daerah. Karena 

dalam penelitian ini, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang hanya melayani Pimpinan Daerah saja. 

 

 

 




