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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

      Dari hasil penelitian dan uraian analisa pembahasan data pada bab-bab 

sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang selama ini dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan DIY bukan merupakan realisasi dari program kerja 

yang sengaja disusun jauh-jauh hari secara sistematis dan tertata teratur oleh 

suatu bidang yang khusus menangani dan mengelola kegiatan kehumasan 

yang biasa disebut dengan bidang humas, karena bidang humas itu sendiri di 

kantor dinas ini memang tidak ada sebagaimana ketentuan yang diatur di 

dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 

2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

pada Dinas Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat 

Daerah.  

      Dengan tidak adanya bidang humas, maka strategi komunikasi 

kehumasan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta 

pada Dinas Kebudayaan DIY selama ini pelaksanaannya sebagaian besar 

dilakukan melalui event-event atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan Film, dan Bidang 

Sejarah, Purbakala, dan Museum. Sehingga pesan tentang keistimewaan 
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Yogyakarta bisa tersampaikan ke masyarakat luas dari kegiatan-kegiatan 

tersebut.  

      Selain itu, ada juga kegiatan sosialisasi ini yang diselenggarakan langsung 

oleh sekretariat, misalnya kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan 

perguruan tinggi dalam bentuk kompetisi debat mahasiswa, atau juga 

bekerjasama dengan kelompok pemuda karang taruna melalui kegiatan dalam 

bentuk sarasehan. 

      Dengan demikian berarti, cara yang dijadikan strategi komunikasi 

kehumasan yang diterapkan di Dinas Kebudayaan DIY dalam kaitannya 

dengan komunikasi publik mengenai sosialisasi keistimewaan Yogyakarta 

adalah dengan bentuk memfungsikan semua bidang yang ada, termasuk 

sekretariat pada kantor dinas ini sebagai komunikator publik atau public 

relations yang biasa disebut juga dengan singkatan humas yang merupakan 

kepanjangan dari hubungan masyarakat.  

      Singkat kata, kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY menurut pendapat Prof. Drs. Onong 

Uchjana Efendi, M.M. adalah merupakan bentuk kegiatan hubungan 

masyarakat dalam pengertian sebagai teknik komunikasi. 

      Dan tidak hanya itu, strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan DIY dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai 

bentuk komunikasi eksternal kepada masyarakat mengenai keistimewaan 

Yogyakarta, khususnya di bidang kebudayaan, secara garis besarnya dapat 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu strategi komunikasi langsung dan strategi 

komunikasi tidak langsung.  
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      Kemudian media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY melalui masing-

masing bidangnya dan sekretariatnya dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, 

yaitu media Above The Line (ATL), media Below The Line (BTL) dan media 

on line atau internet. 

2. Berdasarkan hasil analisa SWOT mengenai faktor kekuatan, faktor 

kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman terhadap lingkungan internal 

dan eksternal Dinas Kebudayaan DIY yang secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh pada kegiatan kehumasan dalam sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta, maka selanjutnya dapat diidentifikasi apa yang 

menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya, yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung : 

      Dinas Kebudayaan DIY merupakan suatu instansi pemerintah, 

sehingga mempunyai kedudukan yang kuat dan status yang jelas. Selain 

itu, sebagai instansi pemerintah juga memiliki anggaran yang rutin dan 

pasti. Dan saat ini ditambah dengan adanya dana keistimewaan yang 

sangat banyak untuk mendukung semua program kerja dan kegiatan 

Dinas Kebudayaan DIY.  

      Di wilayah DIY banyak terdapat perguruan tingga baik negeri 

maupun swasta yang dapat dijadikan mitra kerja yang baik. Kemudian, 

hubungan yang baik dengan lembaga media massa baik cetak maupun 

elektronik. Selain itu, juga banyak terdapat perusahaan, instansi 

pemerintah, dan bermacam-macam organisasi lainnya termasuk LSM-

LSM, serta berbagai kalangan elemen masyarakat khususnya budayawan 
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dan seniman yang semua ini merupakan mitra kerja yang potensial bagi 

Dinas Kebudayaan DIY guna menggiatkan gerakan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta. 

      Propinsi DIY merupakan wilayah dengan sejarah yang mengagumkan 

dan kaya akan tradisi, adat istiadat, serta berbagai ragam seni budaya 

yang unik dengan kraton sebagai pusat budaya, dan sekaligus sebagai 

provinsi tujuan wisata budaya. 

b. Faktor penghambat : 

Di Dinas Kebudayaan DIY tidak terdapat bidang humas tersendiri yang 

dipimpin oleh seorang pejabat kepala hubungan masyarakat (kahumas) 

yang khusus menangani urusan kegiatan kehumasan, baik untuk 

kepentingan komunikasi internal maupun eksternal, Hal ini berkaitan 

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 

Tahun 2008 Tentang Rincian  Tugas  dan   Fungsi Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian 

Kegiatan Perangkat Daerah yang menjadikan kedudukan humas dalam 

struktur organisasi Dinas Kebudayaan DIY bukan sebagai bidang 

tersendiri dan ruang lingkup kegiatan kehumasan sangat terbatas 

      Dengan tidak adanya bidang humas secara tersendiri, maka 

menyebabkan Dinas Kebudayaan DIY belum ada program kerja 

kehumasan yang jelas, yang disusun secara menyeluruh dan sistematis 

sehingga tujuan yang hendak dicapai pun menjadi kurang jelas. Selain itu, 

di kantor dinas ini tidak terdapat peraturan yang menjadi dasar petunjuk 
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pelaksana dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan kegiatan 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta. 

      Kemudian jumlah sumber daya manusia (pegawai) di Dinas 

Kebudayaan DIY yang berkurang, karena banyak yang pensiun dan 

belum ada penerimaan pegawai baru, sehingga berpengaruh terhadap 

kinerja dan banyak pekerjaan yang penanganannya berjalan lamban. 

      Tidak ada peraturan pemerintah yang jelas sebagai peraturan 

pelaksana yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan 

dana keistimewaan. Hal ini membuat beban psikologis bagi para pegawai 

Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan tugasnya, terutaman yang 

berhubungan dengan dana keistimewaan.  

      Di samping itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur 

akses dana keistimewaan serta tata cara penggunaannya yang disebabkan 

karena kurangnya sosialisasi, dan keadaan ini menjadikan beban 

psikologis semakin terasa berat karena khawatir bisa terjerat perkara 

tindak pidana korupsi. Apalagi tempo waktu yang ditetapkan pemerintah 

untuk keperluan pengelolaan dana keistimewaan cukup sempit. 

 

B. SARAN/REKOMENDASI 

      Selanjutnya dari kesimpulan atas uraian analisis dan pembahasan hasil 

penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran atau 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bahwa di dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan DIY seyogianya 

terdapat Bidang Humas yang khusus menangani kegiatan kehumasan yang 
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dipimpin oleh seorang pejabat kepala hubungan masyarakat (kahumas), dan 

tidak lagi diposisikan di bawah sub bagian umum sekretariat yang dengan 

ruang lingkup kegiatannya yang sangat terbatas seperti saat ini. Dan bidang 

ini mempunyai kedudukan yang sama seperti bagian yang lain seperti Bidang 

Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni dan Film, serta Bidang Sejarah, Purbakala 

dan Museum.  

      Adapun pertimbangannya adalah mengingat peran dan fungsi pada bagian 

ini yang sangat penting dalam mendukung terciptanya efektifitas kegiatan 

komunikasi internal maupun eksternal di dalam organisasi atau perusahaan 

besar, terlebih bagi suatu instansi pemerintah yang sangat memerlukan 

dukungan publik untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan program kerjanya. 

Demikian pula dengan kantor dinas ini yang mengemban tanggungjawab 

terhadap salah satu wewenang keistimewaan yang melekat pada Provinsi DIY 

yaitu di bidang kebudayaan, tentu untuk merealisasikan program kerjanya 

sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat luas.  

      Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Rincian  Tugas  dan   

Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan  dan 

Peraturan Gubernur DIY Nomor 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan 

Perangkat Daerah dilakukan revisi sepanjang yang berkaitan dengan fungsi 

dan tugas kehumasan Dinas Kebudayaan DIY. Tujuannya agar ruang lingkup 

kegiatan kehumasannya tidak menjadi sangat terbatas, tetapi dapat 

mengembangkan dan memajukan kegiatan komunikasi eksternalnya. 
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      Selain itu, pertimbangan lainnya adalah apabila ada bidang yang khusus 

menangani kegiatan kehumasan, maka diharapkan seluruh kegiatan 

kehumasan pada Dinas Kebudayaan DIY bisa dibuat program kerja yang 

jelas, tersusun secara sistematis dan teratur, termasuk di dalamnya kegiatan-

kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, sehingga penyelenggaraannya 

bisa berjalan efektif serta memberi manfaat nyata pada masyarakat 

sebagaimana maksud dan tujuannya. 

2. Kemudian saran lainnya adalah mengenai sumber daya manusia di Dinas 

Kebudayaan DIY yang kurang. Hal ini jelas akan mengakibatkan tidak 

maksimalnya kinerja kantor dinas ini dalam memberi pelayanan kepada 

publik. Untuk solusinya segera dilakukan perekrutan pegawai baru, dengan 

catatan yang diterima merupakan orang-orang yang paham dan betul-betul 

mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang budaya.  

      Sebagai contoh masalah yang menjadi alasan pertimbangan saran ini 

adalah mengenai banyak proposal permohonan danais dari berbagai kalangan 

masyarakat yang masuk ke Dinas Kebudayaan DIY yang tidak bisa terlayani 

semuanya dengan baik yang dikarenakan kurangnya pegawai yang bertugas 

untuk mengurusi itu. Keadaan ini bisa menimbulkan image yang negatif. 

      Selain itu, masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata kelola 

dan pemanfaatan danais sebagai dampak kurangnya sosialisasi mengnai hal 

ini. Sedikit banyak kondisi yang demikian tentu membuat para pegawai 

terutama pejabat Dinas Kebudayaan DIY yang merasa khawatir apabila 

terjadi penyalahgunaan danais di masyarakat, dan yang akan menjerat dirinya 

dalam kasus hukum tindak pidana korupsi. 


