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          BAB V 

       KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh  mengenai Aktivitas  Media 

Relations Humas kementerian pemuda dan olahraga dalam  Menjalin Hubungan 

Baik dengan Pers, peneliti menguraikan  kesimpulan  yang  merupakan  rangkaian  

dalam  proses penelitian yaitu :  

1. Aktivitas  Media  Relations  yang dilakukan oleh Humas kementerian 

pemuda dan olahraga yang dapat  menghubungkan  relasi  antara humas  

dengan media massa/pers.  Aktivitas  media  relations humas Kementerian 

Pemuda dan Olahraga  dirancang  untuk  menjalin hubungan baik dengan 

pers melalui kegiatan yang ada didalamnya seperti adanya grup whatsapp 

yang  dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana didalam grup 

tersebut terdapat wartawan untuk memudahkan penyampaian informasi 

terkait dengan kegiatan kementerian pemuda dan olahraga yang   dapat   

memberi   keuntungan   publisitas   bagi   humas   dan mendapatkan 

informasi untuk wartawan/pers.  

2. Menjalin  Hubungan  Baik  dengan  Pers  yang  tidak  hanya  sekedar 

memiliki relasi  yang baik antara  humas  dan  wartawan  tetapi  juga 

mengetahui  kendala – kendala apa  saja  yang  menjadi  perhatian media 

seperti kurangnya informasi yang disampaikan humas Kementerian 

Pemuda dan Olahraga ketika Kementerian Pemuda dan Olahraga 
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mengadakan acara secara mendadak dan kendala yang di hadapi humas 

Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti terdapatnya beberapa wartawan 

yang tidak memegang teguh kode etik pers,mengenai  kegiatan  media  

relations  yang  dapat  menjadikan jembatan   untuk   berhubungan  baik  

antara    humas  dengan wartawan/pers  dan  untuk  dapat  memudahkan  

publikasi dari  setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat 

meningkatkan citra perusahaan.  

 

5.2. Saran  

Bedasarkan   hasil   penelitian   yang   dilakukan   dan   kesimpulan   diatas 

mengenai  aktivitas  media  relations  humas kementerian pemuda dan olahraga 

dalam  menjalin  hubungan baik  dengan  pers.  Peneliti  memberikan  beberapa  

saran  dan  masukan yang  disampaikan yaitu :  

5.2.1.   Saran Akademis  

Penelitian  ini  sebagai  upaya  untuk  melihat  dan  meninjau  kinerja 

humas  perusahaan  dalam  melaksanakan  Aktivitas  Media  Relations yang 

dijalankan  sudah  mencapai keberhasilan atau belum. Hasil penelitian ini 

sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji dan mengoptimalkan   

mengenai   aktivitas   media   relations   dalam   menjalin hubungan  baik  dengan  

pers.  Diharapkan  penelitian  yang  sama  sekiranya bisa  melakukan  pendekatan   

yang  berbeda dan dapat lebih  banyak menggali  secara  mendalam  dengan  

bukti-bukti  yang  konkret  mengenai aktivitas media relations yang dilakukan 
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humas kementerian pemuda dan olahraga dalam menjalin hubungan baik dengan 

pers.  

5.2.2.   Saran Praktis  

Dari  hasil  penelitian  dan  berdasarkan  kesimpulan  yang sudah diperoleh 

peneliti, peneliti menyarankan beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan 

sebagai bahan masukan bagi humas kementerian pemuda dan olahraga:  

1. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam aktivitas    

media relations sudah berjalan berjalan maksimal namun masih terdapat 

kendala – kendala seperti kurangnya informasi yang disampaikan humas 

Kementerian Pemuda dan Olahraga ketika Kementerian Pemuda dan 

Olahraga mengadakan acara secara mendadak dan kendala yang di hadapi 

humas Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti terdapatnya beberapa 

wartawan yang tidak memegang teguh kode etik pers,sehingga apa yang  

menjadi  tujuan  humas  tidak  berjalan semestinya dan  masih terjadinya 

kurang komunikasi  antara humas dengan wartawan,oleh sebab itulah 

humas dan wartawan harus lebih memperhatikan kendala – kendala 

tersebut. 

2. Sebaiknya  humas  harus  lebih  menambahkan  list media/wartawan   

yang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan  yang  dijalankan  agar 

memperbanyak  publikasi yang didapatkan.  

3. humas dan media adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan  dalam hal 

berjalannya  suatu program kerjadimana humas mengharapkan mendapat 
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publikasi oleh pihak media dan media mengharapkan mendapat informasi 

dari pihak humas, untuk  itu  sebaiknya hubungan baik tetap   dijaga   dan 

ditingkatkan dengan baik untuk kelancaran pekerjaan setiap harinya. 

Demikian  saran-saran yang dapat diberikan  peneliti. Semoga  hal  

tersebut dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  yang  sangat  berguna  bagi  

humas kementerian pemuda dan olahraga. 
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