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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan deskripsi dan hasil peneltian yang telah peneliti jelaskan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari Strategi Humas Sekretariat 

Daerah Kabupaten Ngada dalam Penyebarluasan Informasi Kepada Publik di 

Tengah Pandemi Covid-19, Strategi yang dilakukan oleh Humas Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngada dalam penyebarluasan informasi kepada publik di tengah 

pandemi covid-19 memiliki 4 tahap yaitu: Pertama, Mendefenisikan permasalahan, 

jadi pada tahap ini Humas Setda Ngada menemukan dan membahas masalah 

pandemic covid-19. Kedua,Perencanaan dan Program, jadi pada tahap ini Humas 

Setda Ngada sudah mengetahui permasalahan yang terjadi perencanaan dan 

program tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan pihak media lokal (Flores Pos, 

Kominfo sebagai pengelolah website Pemda Ngada, dan Radio). Ketiga, Aksi dan 

Komunikasi, pada tahap ini beberapa perencanaan sudah dibuat oleh Humas Setda 

Ngada seperti kegiatan konferensi pers secara berkala (sebulan sekali), mengirim 

release berita kepada media lokal, mensuport data dan dokumentasi kegiatan 

pimpinan daerah kepada pihak media lokal dan kominfo untuk disebarluaskan 

kepada publik, menjalin hubungan eksternal dengan tokoh agama, tokoh adat dan 

organisasi masyarakat. Keempat Evaluasi Program, pada tahap ini masih menjadi 

bagian dari evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk Bagian Humas Setda 

Ngada mengenai satu tahap yang belum berhasil dibuat yaitu dari Humas Setda 

Ngada belum memiliki media atau wadah sendiri untuk menyebarluaskan informasi 

kepada publik, dikarenakan kurangnya tenaga SDM yang berkompoten di bidang 

IT.   

B. Saran  

Setelah melakukan peneltian tersebut, penulis dapat memberi saran yang 

dapat berguna bagi pembaca ataupun peneliti yang hendak melakukan penelitian 

sejenis. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 
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1. Untuk tim Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada sebaiknya harus 

memiliki media atau wadah sendiri selain bekerjasama dengan media lain 

untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. 

2. Selain itu sebaiknya Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada harus 

mengadakan dan meningkatkan tenaga SDM yang berkompoten dibidang IT 

untuk mengelola sendiri media Humas untuk penyebarluasan informasi 

kepada masyarakat.  

3. Humas Setda Ngada harus lebih melengkapi lagi fasilitas atau sarana 

prasarana agar lebih memadai serta menunjang kinerja  kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




