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BAB V 

PENUTUP 

 

 
V.1 Kesimpulan        

 Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah suatu lembaga pemerintahan 

dimana segala sesuatu yang akan dijalankan itu berdasarkan peraturan gubernur ( 

Pergub ) dan bertugas untuk menjalankan serta menjaga suatu wilayah yang sudah 

menjadi kewajiban mereka agar wilayah tersebut dapat menjadi wilayah yang 

tentram, damai, dan menjadi wilayah yang dapat dicontoh oleh wilayah – wilayah 

lainnya di Provinsi DKI Jakarta.      

 Disetiap lembaga atau organisasi baik swasta maupun pemerintahan, 

pastinya ada dan mempunyai struktur organisasi sendiri yang berguna dalam 

menjalankan kegiatan yang telah ditentukan serta dapat membagi – bagi tugas 

sesuai dengan bidang dan kemampuan bagian itu sendiri. Salah satu bagian yang 

berada di dalam struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 

Sudin Penataan Kota dan Lingkungan Hidup serta Sudin Komunikasi, Informatika    

dan Kehumasan        

 Pihak Sudin Kominfomas atau Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Kehumasan mempunyai tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ( di 

Wilayah Jakarta Selatan ) tentang program Bersih – Bersih Jakarta Selatan ( BBJS 

) ini serta melakukan  peliputan atau mendokumentasikan kegiatan – kegiatan 

yang sedang berlangsung dan pihak Sudin PKLH atau Suku Dinas Penataan Kota 

dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sekaligus menjadi penanggung jawab 

atau koordinator terhadap apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan program 

BBJS ini, dimana akan dilakukan, kapan dilakukan, dan pihak – pihak apa saja 

yang harus ikut dan ambil bagian dalam program ini serta mensosialisasikan 

program ini sama dengan halnya sudin kominfomas.     

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Kota 

Administrasi Jakarta Selatan dengan fokus penelitian di Rw 04, Kelurahan 

Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan dengan judul penelitian Kampanye 

Humas Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Program Bersih – Bersih 

Jakarta Selatan.         
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 Kampanye Program Bersih – Bersih Jakarta Selatan ( BBJS )yang dilakukan 

Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan dan Suku Dinas Penataan 

Kota dan Lingkungan Hidup di Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan 

salah satu bentuk kepedulian para pejabat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

terhadap kebersihan  di wilayah Jakarta Selatan dan juga merupakan suatu wujud 

kepedulian terhadap masyarakatnya karena dalam kampanye ini para pejabat turun 

langsung dan bertatap muka dengan masyarakat sehingga pejabat bisa mengetahui 

apa yang sedang dirasakan dan dikeluh kesahkan oleh masyarakatnya.  

 Media  yang digunakan adalah dengan cara mengadakan pers serta 

mensosialisasikan kepada seluruh Kecamatan, Kelurahan Rt, serta Rw yang 

berada dalam cakupan Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik dilakukan di 

Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan ataupun dilakukan di Kecamatan -  

Kecamatan.          

 Tujuan kampanye Program Bersih -  Bersih Jakarta Selatan yang dilakukan 

Humas Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam pola menjaga kebersihan serta menyadarkan untuk tidak 

membuang sampah secara sembarangan dan meminimalisir banjir tapi dalam hal 

ini hanya melakukan kegiatan pola mengangkut sampah.   

 Tahapan kampanye yang dilakukan Humas Kota Administrasi Jakarta 

Selatan sudah sesuai dengan tahapan – tahapan yang dikemukakan oleh Ruslan 

mengenai Kampanye Humas, dan telah mencapai keberhasilan yaitu sudah hampir 

80% tingkat banjir di Jakarta Selatan menurun.     

 Media yang digunakan dalam melakukan kampanye Program Bersih – 

Bersih Jakarta Selatan ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada 10 

kecamatan yang berada di wilayah cakupan Jakarta Selatan, dengan maksud untuk 

memberikan informasi bahwa akan diadakan program ini.    

 Kampanye Program Bersih – Bersih Jakarta Selatan ( BBJS ) yang 

dilakukan oleh Humas Kota Administrasi Jakarta Selatan ini merupakan program 

berkelanjutan atau jangka panjang dan memiliki tujuan untuk menjadikan Kota 

Administrasi Jakarta Selatan menjadi wilayah yang bersih  juga menyadarkan 

setiap warganya untuk lebih dapat menghargai artinya kebersihan.    
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V.2 Saran          

 Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di Kota Administrasi Jakarta 

Selatan dan telah mendapatkan informasi – informasi yang sangat membantu 

dalam menunjang riset yang sedang peneliti lakukan, peneliti mempunyai 

beberapa saran dengan tujuan agar program atau kegiatan yang akan dilakukan 

selanjutnya lebih baik dari kegiatan atau program sebelumnya : 

a. Humas Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan dapat terus 

mempertahankan serta meningkatkan informasi tentang program \ Bersih 

– Bersih Jakarta Selatan ( BBJS ). Karena program ini merupakan 

program jangka panjang, sehingga diharapkan seluruh masyarakat 

Jakarta Selatan dapat semakin memahami tujuan dan manfaat dari 

program ini. 

b. Harus lebih aktif menginformasikan mengenai program BBJS melalui 

berbagai media komunikasi khususnya media sosial seperti facebook, 

twitter, dan yang lainnya. Karena dari apa yang peneliti lihat hanya 

youtube lah satu – satunya media sosial yang digunakan.  

c. Kampanye diharapkan mampu lebih menjangkau kalangan pelajar, 

sebagai sara edukasi bagi mereka untuk tidak membuang sampah secara 

sembarangan, lebih menghargai lingkungan yang bersih dan mengikuti 

kegiatan ini. Karena dari yang peneliti lihat tidak ada satupun pelajar 

yang ikut serta dalam program ini, hanya didominasi oleh bapak – bapak. 

d. Dan perlu adanya evaluasi setiap bulannya agar dapat menunjukkan 

grafik peningkatan atau penurunan dari bulan ke bulan. 
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