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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang “Peran Bakohumas 

Provinsi Jawa Timur dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik”, dapat 

disimpulkan bahwa: peran bakohumas jawa timur dalam menjalankan tugas 

kehumasan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi publik di wilayah 

Jawa Timur untuk membangun pemerintahan terbuka. Sedangkan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya Bakohumas Provinsi Jawa Timur mengacu 

kepada Pergub Jawa Timur No. 25 Tahun 2017 mengenai Bakohumas Provinsi 

Jawa Timur yang telah ditetapkan pada peraturan tersebut. Sedangkan untuk 

koordinasi dan kerjasama Bakohumas Jawa Timur melakukan kerjasama antar 

humas pemerintah untuk membagun keterbukaan informasi publik. 

Berdasarkan dari hasil analisis lima pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa 

Timur adalah empat pemberitaan dari humas pemerintah kabupaten 

Probolinggo, humas pemerintah kabupaten Pasuruan, humas pemerintah 

kabupaten Ponorogo, dan humas pemerintah kabupaten Lumajang 

pemberitaannya mengandung keterbukaan informasi publik, yang 

menginformasikan tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan publik. 

Sedangkan satu dari lima pemberitaan yang dianalisis yaitu dari humas 

pemerintah kabupaten Gresik tidak mengandung keterbukaan informasi publik 

dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik. 

Bakohumas Provinsi Jawa Timur juga menggunakan strategi media 

relations untuk membangun keterbukaan informasi publik yang meliputi proses 

mengelola relasi menjalin kerjasama antar anggota Bakohumas Provinsi Jawa 

Timur, mengembangkan strategi memelihara hubungan yang baik antara media 

informasi dan pubik, dan mengembangkan jaringan menjalin kerjasama antar 

humas pemerintah serta menjalin kerjasama dengan kewartawanan. 
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Sedangkan bentuk koordinasi yang dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa 

Timur adalah dengan cara mengadakan pertemuan rutin antar anggota 

Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sekitar 2 atau 3 bulan 

sekali yang disebut Forum Bakohumas, serta bentuk koordinasi lain 

Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang dilakukan lewat media sosial seperti 

whatsapp, facebook dan e-mail agar memudahkan untuk saling berkomunikasi 

antar anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur. 

B. Saran 

Saran untuk lembaga badan publik pemerintah, saran untuk peningkatan 

kelancaran informasi di humas pemerintah dalam menerapkan keterbukaan 

informasi publik pemerintah terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian 

khusus dengan memberikan anggaran dana yang cukup untuk kerjasama antar 

humas dan memberikan fasilitas yang cukup untuk wartawan dalam melakukan 

peliputan berita di lapangan sehingga dengan begitu maka akan memudahkan 

badan publik pemerintah seperti Bakohumas dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi kebijakan 

pemerintah kepada publik. 

Penelitian ini merupakan penelitian public relations atau kehumasan 

tentang keterbukaan informasi publik pada pemberitaan Bakohumas Jawa 

Timur sehingga dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih jauh 

lagi. untuk kedepannya, penulis sangat berharap adanya pengembangan 

penelitian lanjutan dari penelitian ini sehingga dapat menyempurnakan dan 

sekaligus melengkapi penelitian ini dengan mengadakan penelitian kuantitatif 

dari sisi badan publik atau dari sisi publik masyarakat sampai seberapa besar 

pemahaman publik masyarakat mengenai haknya untuk mengakses dan 

mendapatkan informasi publik dari pemerintah. 


