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   BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan publikasi 

Humas Setda di media sosial facebook. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah sebagai berikut:   

1. Humas memiliki peran penting di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi 

terutama dalam hal publikasi berita atau menyampaikan informasi karena salah 

satu fungsi Humas itu sendiri yaitu menyampaikan informasi dan menjalin 

hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal. Kegiatan humas 

antaralain kegiatan peliputan, pertemuan atau rapat, berkerjasama dengan 

media, jumpa pers dan pers tour. 

2. Media sosial facebook Humas Setda ini baru berjalan selama satu tahun 

sebelumnya sudah pernah dibuat akan tetapi dibuat kembali sehingga belum 

terlalu banyak masyarakat yang mengetahui adanya akun facebook ini, Humas 

menyediakan admin khusus yang diperuntukan untuk memantau aktivitas akun 

facebook @subbagianhumassetda hal inipun dilakukan sebagai upaya untuk 

mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan media sosial facebook 

Humas, kini facebook Humas memiliki perkembangan dari pengikutnya yang 

mulai bertambah yang semula hanya 2.840 dan di sukai 2.732 kini akun 
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facebook Humas memiliki pengikut 3.063 dan di sukai 2.940 ini juga 

menunjukan bahwa pengelolaan sosial media facebook Humas memiliki 

pekembangan lebih baik. 

5.2 Saran 

1. Untuk memaksimalkan kegiatan publikasi melalui media sosial facebook 

Humas bisa mengubah akun facebook milik Humas tidak hanya sebuah 

akun organisasi dapat juga dijadikan akun bisnis agar setiap berita yang 

dipublikasikan dapat tersebar diberanda para pengguna facebook dengan 

jangkauan yang lebih luas lagi sehingga akan lebih banyak menarik 

perhatian masyarakat untuk mengetahui publikasi apa yang disampaikan 

oleh Humas.  

2. Humas dapat memberikan feedback/tanggapan kepada masyarakat yang 

memberikan saran dan kritiknya melalui akun facebook dengan cara 

membalas setiap pesan yang ditujukan kepada akun Humas baik di kolom 

komentar ataupun pengaduan-pengaduan yang ditujukan kepada akun 

Facebook Humas. Selanjutnya untuk memberikan pelayan yang lebih baik 

kepada masyarakat sebagai media informasi bagi masyarakat Kabupaten 

Sukabumi. Humas juga mungkin dapat mengembangkan media sosial 

lainnya seperti instagram, youtube dan twitter, juga sebagai media sosial 

yang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dibelahan 

dunia lainnya.  


