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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Humas BNN RI, didapatkan 

kesimpulan bahwa Humas BNN RI dalam menyosialisasikan program Indonesia Bersinar (Bersih 

Narkoba) melalui Media Sosial Instagram (Infobnn_ri) di masa pandemic memanfaatkan 

penggunaan media sosial Instagram sebagai media sosialisasi dengan membuat Planning 

(Perencanaan) terkait konten-konten program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) yang akan 

dibuat dan melaksanakan dalam mengunggah konten tersebut di instagram resmi BNN RI dengan 

menggunakan bauran startegi humas agar dapat tersampaikan kepada masyarakat dalam upaya 

P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika) di 

Indonesia sebagai keberhasilan dari perencanaan dan pelaksanaan strategi humas BNN RI.  

BNN RI dalam melakukan sosialsasi program Indonesia Bersinar (bersih Narkoba) juga 

bekerjasama dan berkolaborasi dengan BNN Provinsi, BNN Kab/Kota maupun stakeholder 

terkait agar program ini dapat secara massif digelorakan kepada masyarakat walaupun saat 

pandemic dengan memanfaatkan penggunaan media sosial terutama media sosial Instagram 

untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang 

bersih dari narkoba melalui Program Indonesia Bersinar.  

 

5.2. Saran 

  Peneliti mnyadari bahwa dalam penelitian ini masih ditemukan kekerungan serta 

kelemahan dalam penelitian ini, sehingga adanya saran-saran yang peneliti jabarkan erkait 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

5.2.1. Saran Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk menjadi 

bahan evaluasi untuk Humas BNN RI dalam mengoptimalkan konten-konten yang 

akan dibuat dan diunggah di media Sosial Instagram BNN RI, seperti 

memperbanyak konten Infografis dan memperlihatkan program kerja dari BNN RI 
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sendiri dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) serta membantu 

Humas BNN RI dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan 

memanfaatkan penggunaan media sosial Instagram dan juga agar penelitian 

selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terhadap media sosial lainnya pada 

Humas BNN RI. 

 5.2.2. Saran Teoritis 

Peneltian ini perlu untuk diteliti lebih mendalam untuk mengetahui lebih 

dalam terkait program Indonesia Bersinar yang sedang dijalankan oleh BNN RI, 

diharapkan dengan penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Komukasi 

khususnya pada strategi komunikasi humas dan pemanfaatan media sosial sehingga 

hasil penelitian yang didapatkan lebih baik lagi. 

 

  


