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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai Strategi Komunikasi Humas Polres Sukabumi Kota Melalui Media 

Online dan Bentuk Media Relations Humas Polres Sukabumi Kota dengan Pers 

dalam Meningkatkan Citra Positif Polres Sukabumi Kota, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Humas Polres Sukabumi Kota telah melakukan beberapa Strategi 

Komunikasi dalam meningkatkan citra positif Polres Sukabumi Kota  

a. Perencanaan serta penentuan program atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan  

b. Menyusun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program 

serta kegiatan  

c. Humas Polres Sukabumi Kota berusaha mengambil keputusan apabila 

terjadi perubahan-perubahan dari rencana yang sudah dibuat dengan 

tujuan penyesuaian serta pemenuhan kebutuhan khalayak. Dan pada 

strategi komunikasi Humas Polres Sukabumi Kota mengirimkan pesan 

melalui media online dan sosial yaitu Website, Youtube, Instagram, 

Twitter, Facebook. 

d. Strategi Pendekatan khalayak sasaran humas Polres Sukabumi Kota 

ditentukan berdasar pada pendekatan khalayak Geografis dan 

Demografis. 
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2. Dalam Bentuk Media Relations ini Humas Polres Sukabumi Kota 

melakukan beberapa praktik Media Relations yaitu : 

a. Mengirimkan naskah berita atau press release kepada pihak media dan 

dilakukan setiap hari. 

b. Mengundang pihak media atau insan pers pada kegiatan konferensi 

pers atau jumpa pers 

c. Fasilitas tempat yang diberi nama Balai Wartawan di Polres Sukabumi 

Kota 

d. Kegiatan resepsi pers biasanya dalam bentuk jamuan makan seperti 

buka puasa bersama. 

e. Mengundang dan mengizinkan pihak media atau insan pers untuk 

melakakukan peliputan kegiatan ketika Polres Sukabumi Kota 

mengadakan sebuah kegiatan. 

f. Wawancara pers antara media atau insan pers degan personil atau 

anggota yang berada dibawah naungan Polres Sukabumi Kota untuk 

mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian atau kegiatan di 

Polres Sukabumi Kota. 

5.2 Saran 

Setelah peniliti melakukan observasi pada bagian Humas Polres Sukabumi 

Kota di Polres Sukabumi Kota selama kurang lebih dua bulan, ada beberapa saran 

yang dapat berguna sebagai masukan, yaitu diantaranya : 

1. Kurangnya sumber daya manusia di bagian Humas Polres Sukabumi Kota 

menjadikan anggota humas harus mengerjakan beberapa pekerjaan dalam 
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waktu bersamaan yang dapat menyebabkan pada kualitas hasil dari 

pekerjaan tersebut. Penambahan anggota Humas Polres Sukabumi Kota 

dapat menjadi saran bagi masalah tersebut. 

2. Memperhatikan waktu dalam mengunggah informasi. Dalam 

mengunggah informasi mengenai kegiatan kepolisian memang lebih baik 

real time agar informasi yang disampaikan tidak basi. Akan tetapi dalam 

mengunggah meme yang berisi tentang himbauan edukasi yang sifatnya 

bukan aktifitas atau kegiatan di Polres Sukabumi Kota, anggota Humas 

Polres Sukabumi Kota harus memperhatikan waktu. Dan Humas Polres 

Sukabumi Kota harus mengetahui kapan khalayak sasaran sedang 

memiliki waktu luang untuk menggunakan media online atau sosial 

tersebut. Karena ada jam-jam tertentu pada media sosial bahwa 

penggunanya sedang banyak menggunakan media tersebut.  

3. Lebih aktif dalam memanfaatkan fitur-fitur pada sosial media. Intensitas 

humas Polres Sukabumi Kota dalam mengunggah pesan bisa di katakana 

sering dan itu sangat bagus akan tetapi Humas Polres Sukabumi Kota 

masih jarang memanfaatkan fitur-fitur lain dalam media tersebut, 

penggunaan fitur-fitur lain dapat membantu eksistensi akun media sosial 

humas Polres Sukabumi Kota sehinggan akun media sosial humas polres 

sukabumi kota akan terus muncul pada akun khalayak sasaran. 

 


