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Abstract 

Government administration, namely the governance system paradigm that leads to "Good Governance". Referring to the 

development of the policies above, serving the tasks of good governance, it is now required to start developing a dimension 

of openness, easily accessible, accountable and transparent. In the midst of the variety of communication media currently 

available, Government Public Relations is required to be able to choose media that is suitable for both the internal public and 

the external public. With the increasing number of people who use the internet, communication through online media has 

become an interesting alternative. In this case, Tabalong Regency, through the change of its Regional Head, also changed its 

policies, programs, and efforts closer to the community through all information that was easy to access. For this reason, this 

study aims to look at the strategic plan carried out by the Tabalong District Government through online media. This research 

is a qualitative research using a case study method. This type of research is descriptive research supported by data collection 

techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Through this research it was found that there was a 

change in the division of activities in the practice of public relations conducted by the Public Relations of the Tabalong 

Regency Government. Handlers of online-based online activities themselves are mostly done by the Office of 

Communications, Information, and Statistics. Online media used in implementation include facebook, website, and youtube 

channel. 
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1. Pendahuluan  

Dimana sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini 

dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan 

yang mengarah pada “Good Governance”. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut 

di atas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai 

mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, dapat dipertanggung jawabkan dan transparan. Kantor-

kantor pemerintah, seperti departemen, atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk 

membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, dan transparan sangatlah diperlukan banyaknya 

kritikan dan pendapat pihak lain ataupun pendapat publik. 

Seperti yang tertuang perihal di atas disahkan dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah menjadi babak baru dalam demokrasi di Indonesia. UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang KIP seakan menjadi wujud konkrit dari proses era transparansi atau keterbukaan. Era 

transparansi yang mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan informasi publik yang seluas-luasnya 

secara transparan kepada masyarakat, salah satu di antara badan publik tersebut adalah lembaga pemerintah 

daerah.  
Adanya transparansi terhadap setiap informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam 

mengawal dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga 

pemerintahannya. Oleh karena itu, keberadaan humas di lembaga pemerintah semakin dibutuhkan di era 

transparansi ini, terutama sebagai penghubung antara lembaga pemerintah dengan masyarakat Kabupaten 

Tabalong. 

Susilo Bambang Yudhoyono pada saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat 

memberikan pengarahan pada acara Pertemuan Tahunan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah 

(Bakohumas) tahun 2007 memberikan pernyataan: 
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Humas pada lembaga pemerintahan harus dapat menyampaikan kebijakan dan program 

pemerintah dengan jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Lebih 

lanjut, pejabat humas bukan sekadar harus bisa menyampaikan sebuah kebijakan atau 

program, melainkan latar belakang mengapa tindakan itu diambil, apa tujuannya, dan apa 

pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara seperti ini masyarakat bisa memahami, 

menerima, mendukung serta berperan serta dalam kebijakan dan program yang 

dijalankan. (Tulung, 2014: 6). 

 

Dari kutipan di atas Humas di Lembaga Pemerintah sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk 

dapat menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non 

pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara lembaga pemerintah dengan aparaturnya serta 

masyarakat luas. Dalam perannya sebagai jembatan penghubung ini, Humas Pemerintah mengumpulkan, 

mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program atau kebijakan, aktivitas, dan capaian 

yang diraih oleh lembaga hingga tanggapan lembaga atas respon, aspirasi dan opini yang berkembang di 

masyarakat terhadap lembaga tersebut. 

Di tengah-tengah beragamnya media komunikasi yang ada saat ini, Humas Pemerintah dituntut untuk 

dapat memilih media yang sesuai baik untuk publik internalnya maupun publik eksternal. Dengan semakin 

banyaknya masyarakat yang mempergunakan internet, komunikasi melalui media online menjadi salah satu 

alternatif yang cukup menarik.  

New media merupakan media yang menawarkan digitisation, convergence, interactivity, dan 

development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya kepada khalayak. Dengan adanya 

media massa khlayak dapat memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal. Salah saunya dengan media online yang 

tergolong media paling baru. Media online tidak pernah menghilangkan media massa lama namun 

mensubtitusinya. Media online memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur 

uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam 

memproses dan menyebarkan berita (Septiawan Santana K, 2005:137) 

Sebagian besar media online mendorong pengguna untuk berdiskusi, memberikan umpan balik, voting, 

komentar dan berbagi informasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Jones 

bahwasanya media online lebih dari sekedar percakapan dua arah, lebih dari broadcast satu arah seperti media 

tradisional, media online memiliki keunikan yaitu dengan adanya ide tetap terhubung dengan site, sumber, dan 

orang-orang lainnya. (Jones dalam Impact of Social Media, 2014:611). 

Media online telah menjadi media penyebaran informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan namun 

tidak jarang juga akibat cepatnya penetrasi informasi di media sosial sebuah isu yang belum jelas kebenarannya 

bergerak liar di luar kendali pihak-pihak yang terkait. Dalam kondisi seperti ini, Humas Pemerintah dituntut 

untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial agar informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, Humas juga harus mampu mengelola berbagai sumber 

informasi dan saluran komunikasi secara efektif, agar informasi yng seharusnya diketahui oleh masyarakat dapat 

sampai kepada publik dengan tepat.  

 

2. Kerangka Teori 

2. 1 Proses Public Relations 

Menurut Cutlip & Center (dalam Kasali dan Abdurachman), proses Public Relations sepenuhnya 

mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses ini terdiri dari: fact finding, planning, communication, dan 

evaluation (Abdurachman, 2001:31). Kasali mengadapsinya menjadi: pengumpulan fakta, definisi 

permasalahan, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi, serta evaluasi.   

1. Fact finding adalah mencari dan mengumpulkan fakta/data sebelum melakukan tindakan. Misalnya PR 

sebelum melakukan suatu kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui, misalnya : apa yang diperlukan publik, 

siapa saja yang termasuk kedalam publik, bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai faktor.  

2. Planning adalah berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam 

menghadapi berbagai masalah itu.  

3. Communicating adalah rencana yang disusun dengan baik kemudian dikomunikasikan atau dilakukan 

kegiatan operasional.  

4. Evaluation adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah tujuan sudah tercapai atau 

belum. Evaluasi itu dapat dilakukan secara berkesinambungan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kegiatan Public 

Relations berikutnya. Kasali menegaskan bahwa proses PR memperlihatkan dengan jelas pelaksanaan tugas PR 

bukan semata-mata melakukan aksi, melainkan membutuhkan rencana-rencana dan diikuti langkah-langkah 

pengendalian melalui proses evaluasi (Soemirat & Ardianto, 2010:90). 
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2.2 Peran Public Relations 

Berbicara mengenai peran public relations, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa public relations 

memiliki peran menghubungkan organisasi dengan publik di dalam maupun di luar organisasi. Peran public 

relations pada dasarnya menggabungkan semua pihak atau publik di dalam maupun di luar organisasi agar dapat 

bekerja sama dengan baik sehingga organisasi tersebut mencapai tujuan organisasinya. Rosady Ruslan 

(2005:10) menyatakan peran utama public relations pada intinya meliputi: 

a). Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. 

b). Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan 

publiknya. 

c). Peran back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. 

d). Membentuk corporate image, artinya peran public relations berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau 

lembaganya. 

2.3 Rencana Strategi Public Relations 

Menurut Ronald D. Smith (2002) dalam bukunya Strategic Planning for Public Relations, menjelaskan 

tahap rencana strategi tersebut yang disebut dengan ROPE (Research, Objectives, Programming, Evaluation) 

atau formula RACE (Research, Action, Communication, Evaluation). Dalam bukunya tersebut Ronald D. Smith 

menjelaskan 4 fase Public Relations Strategic, yaitu: 

a. Fase Pertama : Formative Reasearch Phase  

Fase pertama dalam proses perencanaan strategis menurut Smith adalah riset formatif atau riset stategis adalah 

kegiatan pendahuluan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menganalisa situasi yang dihadapi 

(Smith, 2005:11). Dalam fase ini terdapat tiga tahap yakni analisis situasi, analisis organisasi dan analisis publik.  

b. Fase Kedua: Strategy Phase. Strategi merupakan jantungnya perencanaan public relations maupun 

komunikasi pemasaran dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi adalah keseluruhan rencana organisasi, 

meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Strategi memiliki dua fokus yakni aksi yang 

dilakukan organisasi dan isi pesan. Strategi memiliki tiga tahap, yakni menetapkan tujuan dan sasaran, 

memformulasikan aksi dan strategi respon, kemudian menggunakan komunikasi efektif. Tujuan merupakan 

pernyataan tentang suatu isu dan gambaran bagaimana mencapai harapan yang diinginkan. Tujuan komunikasi 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni reputation management goal, yang berhubungan dengan 

identitas dan persepsi organisasi, relationship management goal yang berkaitan dengan hubungan organisasi 

dengan para publiknya dan task management goal yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu tugas 

(Smith, 2005: 69).  

c. Fase Ketiga : Tactic Phase. Fase ini terdiri dari pemilihan taktik komunikasi yang akan digunakan dan 

melakukan implementasi rencana strategis yang sudah disusun. Taktik komunikasi yang digunakan dalam 

perencanaan komunikasi pemasaran ini adalah perpaduan antara kegiatan public relations dan komunikasi 

pemasaran yang lazim disebut communication. Ada empat kategori taktik komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu komunikasi interpersonal, organisasi media, news media, advertising dan promotional media. Setelah 

taktik komunikasi direncanakan maka selanjutnya dapat melakukan implementasi strategic plan yang telah 

ditentukan (Smith, 2005:151). 

d. Fase Keempat : Evaluative Research Phase. Dalam perencanaan komunikasi dimulai dengan riset dan 

diakhiri dengan riset pula. Riset yang dilakukan pada fase terakhir dalah untuk mengetahui efektivitas berbagai 

taktik komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pada langkah 

terakhir ini, mengindikasikan metode untuk pengukuran efektifitas dari setiap taktik komunikasi dengan 

melakukan suatu pertemuan untuk membahas seberapa jauh tujuan organisasi dapat tercapai (Smith, 2005: 229). 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian deskriptif sebagai 

tipe penelitian dan studi kasus sebagai metode penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan melalui purposive sampling 

atau ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

4. Temuan Penelitian 

Tahap dalam perencanaan program yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bagian Humas Kabupaten 

Tabalong dari mulai menyusun kerangka acuan kerja yang berisi detail perencanaan yang dibuat sebelum 

kegiatan dilakukan dengan dasar RPJMD dan Peraturan Bupati ataupun peraturan yang berkaitan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Seperti yang dikemukakan oleh (H. W. Close. 1980:11-14) yang mana public relations setiap lembaga 

memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menetapkan sejumlah tindakan yang harus diikuti dalam 

kegiatannya.  

Dalam hal pelaksanaan sarana kegiatan kehumasan sendiri dulu Sekretariat Daerah Bagian Humas 

Kabupaten Tabalong lebih banyak menggunakan media mainstream seperti surat kabar lokal maupun regional, 

Humas sendiri juga memiliki media internal berupa buletin “Diafragma” yang dikelola sendiri oleh pihak 
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Humas. 

Bahwasanya memang peran humas pemerintahan tidak hanya melakukan dan menjaga hubungan dengan 

pihak eksternal saja namun juga harus mengupayakan bagaimana menjaga relasi dengan publik internal dalam 

hal ini orang-orang yang beraktifitas dalam organisasi dan lembaga yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tabalong. 

Dimana menurut (Ruslan, 2002)  dalam buku “Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis”. Salah satu 

dari empat fungsi dari Public Relations adalah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

organisasi. Public Relations bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan atau organisasi  

Jadi pada dasarnya perencanaan aktivitas untuk melakukan program yang dibuat oleh Humas 

Pemerintah Kabupaten Tabalong juga melakukan beberapa langkah yaitu membuat Rencana Strategi (Renstra) 

selain RPJMD. Dimana menetapkan kebijakan dan program lima tahunan, dan membuat rencana kinerja 

tahunan dimana acuan Renstra itu disusun dan harus berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi SKPD. 

Humas pemerintahan tidak hanya harus mampu menyampaikan segala proses kebijakan dan program kepada 

publik eksternal namun juga harus seimbang pada publik interal organisasinya. Humas yang melakukan sasaran 

kegiatan tidak hanya publik eksternal dalam hal ini masyarakat Kabupaten Tabalong namun juga pihak internal 

dalam hal ini instansi yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini pula public 

relations Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong menjalin hubungan baik dengan pihak media yang ikut 

membantu menyampaikan informasi baik pada media lokal maupun regional. 

Dari hasil temuan penelitian ini sebelum melangkah ke rencana setelah itu proses pelaksanaan program 

kerja. Pihak public relations Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini pihak Sekretariat 

Daerah Bagian Humas Kabupaten Tabalong dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melakukan riset 

strategis yaitu analisis situasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan pihak public relations dalam bertindak untuk 

tahu mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat berkenaan dengan Pemerintah Daerah.  

Analisis publik juga dilakukan dalam hal ini yang didapat dari data primer didapat dari masyarakat 

yang berhadapan dengan masalah dan isu di luar program dan kebijakan pemerintah, melalui hasil riset, serta 

pantauan team Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik pada laman resmi yaitu facebook resmi Kepala 

Daerah serta laman facebook komunitas-komunitas yang biasanya megikuti perkembangan jalannya program 

pemerintahan. 

Seperti yang dikemukakan oleh (Cutlip, 2006:34) bahwasanya tugas dari public relations adalah 

Research yaitu mencari informasi mengenai opini publik, kecenderungan, isu yang sedang naik, iklim politik 

dan pemerintahan, kelompok kepentingan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan stakeholder organisasi. 

Pengumpulan data juga menggunakan data sekunder yaitu data pendukung yang didapat dari informasi 

dari media cetak maupun elektronik serta kebijakan-kebijakan yang berlaku atau berhubungan dengan program, 

termasuk isu-isu apa saja yang sedang berkembang di masyarakat. 

Di mana dalam hal ini pihak public relations Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan proses kerja 

yang sesuai dengan teori Cutlip & Center (dalam Kasali dan Abdurachman), proses Public Relations 

sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses ini terdiri dari: Fact finding adalah mencari dan 

mengumpulkan fakta/data sebelum melakukan tindakan. Serta selanjutnya melangkah ke Planning bahwasanya 

dilakukan berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai 

masalah itu. (Abdurachman, 2001:31).  

Rencana dalam jangka pendek selanjutnya yang ditemukan dari analisis publik tersebut adalah pihak 

public relations ingin berupaya untuk mengoptimalkan lagi radio yang akan dikelola serius oleh pihak 

Pemerintah Kabupaten Tabalong yang mana pangsa pasarnya masih diminati oleh masyarakat. Di mana menurut 

(Ruslan, 2010: 344), peran taktis dan strategis dari public relations adalah rencana tugas secara taktis dalam 

jangka pendek, public relations berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, 

dan khalayak tertentu sebagai target sasarannnya. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa, dalam temuan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya Perencanaan Strategi Public 

Relations Sekretariat Daerah Bagian Humas tidak dilakukan secara tersendiri, namun tersirat dalam Rencana 

Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun. Rencana Strategis dibuat pada awal masa jabatan kepala 

daerah sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan tahap perencanaan masuk dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) yang diharuskan semua jajaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

Sebelum menggunakan media online sebagai salah satu sarana dalam kegiatan public relations. Humas 

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Bagian Humas Kabupaten Tabalong lebih banyak 

menggunakan media mainstream dimana proses penyampaian informasi bekerja sama dengan media surat kabal 

lokal dan regional dan melakukan diskusi publik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan jajaran Satuan 

Perangkat Daerah. Praktisi humas Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini bertindak menjadi perantara 
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dalam membantu manajemen dengan melaksanakan penyampain informasi kepada public 

Humas Pemerintah Kabupaten Tabalong juga memiliki media internal yaitu Diafragma yang 

diperuntukkan untuk pihak internal untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja yang dilakukan. Tidak lain 

dalam hal ini pihak public relations Pemerintah Daerah melakukan salah satu fungsi Public Relations. 

Bahwasanya tidak hanya ingin menjaga relasi dengan pihak eksternal saja namun juga mengupayakan 

bagaimana menjaga relasi dengan publik internal dalam hal ini orang-orang yang beraktifitas dalam organisasi 

atau lembaga di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong. 

Humas pemerintahan dalam hal ini Sekretariat Daerah Bagian Humas memang terjadi pergeseran 

manajemen yang mana pengelolaan kegiatan seputar online memang lebih dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, 

Informasi, dan Statistik. Adanya perbedaan struktural tidak menjadi halangan dalam hal pihak Sekretariat 

Daerah dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik untuk saling berkoordinasi dalam hal penyajian 

informasi kepada masyarakat. 

Pihak Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mengerti bahwa tugas dari humas bahwa 

penyampaian infromasi haruslah masyarakat bisa paham dan mengerti terhadap segal bentuk pesan yang 

disampaikan oleh Pemerintah, dengan adanya mutual respect dari masyarakat terhadap segala program dari 

pemerintah untuk masyarakat.  

Ada empat peran utama Public Relations yaitu, sebagai communicator, membina relationship, peran back 

up management, dan membentuk corporate image. Dimana pihak public relations Pemerintah Daerah dalam hal 

ini Sekretariat Daerah Bagian Humas Kabupaten Tabalong dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik 

melakukan empat peran tersebut. Rencana Strategis Public Relations dri Konsep Ronald D. Smith ada empat 

fase yaitu yang pertama adalah fase riset formatif, kemudian strategi, lalu fase strategi, dan yang terakhir adalah 

fase evaluasi. 

Dari rencana strategi public relations yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Taabalong dari 

yaitu riset formatif yang dilakukan untuk menganalisis situasi, publik dan organisasi. Hal pertama yang 

dilakukan adalah proses kerja berupa fact finding dimana hal ini dilakukan untuk menemukan dan 

mengumpulkan data sebelum menuju tahap perencanaan dan implikasi.  

Pihak public relations Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam hal ini Dinas Komunikasi, 

Informasi, dan Statistik menggunakan data primer yaitu didapat dari masyarakat. Pengumpulan data juga 

menggunakan data sekunder yaitu data pendukung yang didapat dari informasi dari media cetak maupun 

elektronik serta kebijakan-kebijakan yang berlaku atau berhubungan dengan program kerja pemerintah. 

Dinas Kominfo juga melakukan need assesment. Need assessment adalah mendata apa saja yang 

dibutuhkan selama proses akan berlangsung dan mendata sumberdaya apa saja yang bisa digunakan dalam 

program kerja yang akan dilaksanakan.  

Untuk tahap strategi pihak public relations menetapkan tujuan dan sasaran, memformulasikan aksi dan 

strategi respon. Dalam hal ini tujuan dasar dari kegiatan media online adalah proses penyampaian informasi 

dapat cepat tersampaikan lewat adanya website resmi Pemerintah Daerah, Channel Youtube Tv Tabalong yang 

dapat diakses streaming, serta informasi program atau kegiatan yang di hadirkan di konten facebook Kepala 

Daerah. Respon masyarakat yang positif lewat masyarakat yang mencoba berpartisipasi citizen journalism, 

namun dalam perihal ini pihak Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik memiliki standar dalam proses 

liputan dan pengolahan berita. 

Untuk tahap taktik komunikasi pihak public relations Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 

Komunikasi, Informasi, dan Statistik dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mengikutsertakan masyarakat 

dalam kegiatan pemerintahan, terlihat dari data temuan yang diperoleh peneliti. Apabila ada program kerja atau 

kegiatan pemerintah yang memang mengharuskan masyarakat untuk ikut andil dalam pelaksanaan. Seperti 

Panen Raya Desa, Kegiatan Forum Diskusi Publik di Balai Desa, ataupun Kegiatan Panen Raya. Tidak lupa pula 

pihak public relations Pemerintah Daerah fasilitas keterbukaan informasi bagi media yang ingin meliput 

maupun mengangkat berbagai hal atau aktivitas yang sedang atau telah dilakukan. 

Untuk tahap evaluasi yang menjadi perhatian disini, pihak public relations Pemerintah Daerah dalam hal 

ini Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Sekretariat Daerah Bagian Humas masih harus adanya 

perbaikan-perbaikan yang menunjang kegiatan pelaksanaan penyampaian informasi dalam kegiatan media 

online ini. Seperti perbaikan konten website yang dilakukan secara berkala, masing-masing SKPD masih 

menggunakan media sosial yang ada di masing-masing SKPD, belum terintegrasinya untuk layanan informasi 

ataupun layanan pengaduan masyarakat. Selanjutnya keinginan pihak public relations Dinas Komunikasi, 

Informasi, dan Statistik ingin lebih terintegrasinya dalam hal tersebut. 

 
7. Saran 

Secara teoritis, saran yang diberikan oleh peneliti adalah menjadikan penelitian ini sebagai referensi 

mengenai strategi public relations Pemerintah daerah melalui kegiatan media online. Media yang digunakan 

adalah website, channel youtube, dan facebook dan apa saja kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini dapat 

menambah pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan public relations di Lingkup Pemerintah Daerah dalam 
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kegiatan media online apa saja dari konsep rencana strategi tersebut. 

Kemudian secara praktis, saran yang diberikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong harus 

mengkaji ulang inovasi-inovasi hadirnya fitur-fitur layanan bagi masyarakat. Harusnya dilakukan sosialisasi 

secara berkala bagi masyarakat agar tahu layanan atau media online apa saja yang sudah dihadirkan oleh 

pemerintah bagi masyarakat. 
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