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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti jabarkan pada bab 

sebelumnya maka peneliti menemukan kesimpulan dari hasil penelitian dengan 

fokus mengenai ‘Manajemen Cyber PR Untuk Membangun Citra Positif 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi’ sebagai berikut : 

1. Proses Manajemen IPCE pada Kegiatan Cyber PR dalam Media Sosial Milik 

Subbag Humas Setda Kota Sukabumi adalah 

A. Information Gathering, pengumpulan informasi pengelolaan media sosial. 

B. Planning, perencanaan strategi dan perencanaan taktis. 

C. Communication, pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan cyber PR 

D. Evaluations, evaluasi kegiatan cyber PR yang dilakukan tiga bulan sekali. 

2. Upaya yang dilakukan untuk membangun citra Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi melalui media sosial diantaranya adalah melalui pendekatan perilaku 

dan pendekatan simbolik.  

3. Hambatan yang dialami Subbag Humas dalam manajemen IPCE untuk 

membangun citra melalui media sosial diantaranya hambatan internal yaitu 

SDM yang minim, dan fasilitas yang kurang memadai, serta hambatan eksternal 

yaitu komentar negatif yang bermunculan di media sosial. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan saran yang 

diharapkan dapat disajikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk 

memaksimalkan kinerja bagi Subbag Humas Setda Kota Sukabumi sebagai berikut: 

1. Dalam tahap evaluasi pada manajemen cyber PR, perlu dilakukan evaluasi 

manajemen cyber PR dengan memanfaatkan media monitoring yang sudah 

berbasis aplikasi, melalui aplikasi tersebut dapat dilihat berapa banyak 

komentar negatif maupun komentar positif dari masyarakat, yang kemudian 

komentar negatif yang ada dapat secara sigap ditanggapi dan diatasi. 

2. Dalam upaya membangun citra melalui media sosial hendaknya penggunaan 

media sosial oleh Subbag Humas yang sudah ada tidak hanya menampilkan sisi 

informatif saja tetapi juga menekankan sisi persuasif untuk mengajak 

masyarakat lebih dekat dengan pemerintah, contohnya dengan melakukan 

pendekatan simbolik seperti lebih sering membuat perlombaan sederhana 

berbasis online yang melibatkan publik eksternal baik masyarakat, komunitas 

online, mahasiswa, dsb. 

3. Subbag Humas hendaknya aktif memantau berbagai keluhan, kritik maupun 

saran yang disampaikan masyarakat pada aplikasi ataupun media sosial yang 

dikelola oleh SKPD lain sebagai bahan informasi sebelum melakukan publikasi 

atau penyebaran informasi pada media sosial sehingga mampu meminimalisir 

timbulnya komentar negatif yang dapat menghambat upaya membangun citra. 


