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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan keprotokolan dalam menunjang kegiatan 

pemerintahan di Provinsi Gorontalo sudah efektif, yang diindikasikan 

oleh : 1) Keberhasilan program dilapangan telah sesuai Undang-

undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, dengan 

mempertimbangkan faktor lainnya sebagai standar yang sangat 

penting yaitu kemauan pimpinan. 2) Keberhasilan sasaran kegiatan 

pemerintahan dapat terlaksana secara keseluruhan, walaupun masih 

terdapat kekurangan pada koordinasi dan komunikasi, 3) Kepuasan 

terhadap program tercapai dengan penilaian positif pimpinan, 4) 

Faktor input dan output yang diukur dengan faktor internal dan 

eksternal dilihat masih terdapat kekurangan akan tetapi tidak 

mempengaruhi pelaksanaan keprotokolan secara keseluruhan, dan 

5) Pencapaian tujuan menyeluruh secara keseluruhan dapat 

tercapai, namun butuh untuk meningkatkan faktor input dan output.  

2. Secara berurut faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi keprotokolan dalam menunjang kegiatan 

pemerintahan di Provinsi Gorontalo adalah : 1) Faktor internal yaitu : 
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a) kompetensi sumber daya manusia yang diukur dari latar belakang 

pendidikan,  dan pengalaman kerja, yang masih belum tercapai oleh 

protokoler pemprov dan untuk menutupi kekurangan ini dibutuhkan 

skill melalui pelaksanaan diklat keprotokolan. b) Kebiasaan pimpinan 

yang mempengaruhi jalannya suatu kegiatan sehingga harus bisa di 

antisipasi dan dimaksimalkan oleh protokoler. 2) Faktor eksternal 

yaitu : a) Koordinasi yang masih kurang baik dengan protokoler 

pusat dan koordinasi awal yang jarang diterapkan protokoler 

pemprov. b) Komunikasi sudah cukup baik terutama dengan 

perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

namun dalam komunikasi penanganan konflik masih kurang baik.  

 

B. Saran 

Penulis menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Provinsi 

Gorontalo dalam hal ini Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi Gorontalo terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsi Keprotokolan Dalam Menunjang Kegiatan Pemerintahan di 

Provinsi Gorontalo, Maka disarankan  : 

1. Kekurangan Kompetensi SDM dalam hal latar belakang pendidikan 

dan pengalaman kerja dapat diatasi dengan meningkatkan skill 

individu dengan pelaksanaan Diklat Teknis Keprotokolan tahunan 

dan terpusat di daerah provinsi. 
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2. Mendatangkan pemateri diklat protokol ke daerah untuk 

mengantisipasi kekurangan anggaran.  

3. Mengundang protokoler di setiap instansi daerah baik lembaga 

pemerintah dan non pemerintah sehingga untuk koordinasi dan 

komunikasi juga dapat terjalin lebih baik.  

4. Membuat tim satgas protokol setiap skpd untuk ikut bergabung 

dalam diklat keprotokolan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 

para satgas protokol SKPD dapat melakukan persiapan awal 

kegiatan dengan maksimal.  

5. Melaksanakan rakornas protokoler tahunan guna meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi antar protokoler pusat dan daerah. 

6. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam penanganan konflik. 

7. Koordinasi lebih awal di jadikan sebagai protap protokoler dalam 

melaksanakan tugas. 

 


