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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

Performa komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 

Purnama tahun 2014-2017 berperan mewujudkan kebijakan-kebijakan 

dalam performa komunikasinya sebagai pemimpin, yaitu dalam performa 

ritual, performa hasrat, performa sosial, perfoma politis, dan performa 

enkulturasi. dalam mencapai tujuan organisasi. Performa komunikasi 

pemimpin penting dalam membentuk budaya organisasi. Performa-performa 

komunikatif yang dilakukan Ahok berperan dalam membentuk budaya 

organisasi, yaitu organisasi publik Pemprov DKI Jakarta.   

Performa komunikasi Ahok, yaitu dari segi performa ritual, 

performa hasrat, performa sosial, performa politis, dan performa enkulturasi 

dari seorang Ahok membawa pesan yang mendalam bagi karyawan-

karyawannya. Performa hasrat dirasakan oleh masing-masing anggota 

organisasi merupakan hal-hal positif yang dapat menunjukan bahwa Ahok 

adalah sosok yang memberikan kesan, baik bagi anggota organisasi internal 

atau eksternal. Kebijakan-kebijakan yang Ahok terapkan selama menjadi 

Gubernur tertanam di hati anggota organisasi yang peneliti wawancarai, 

yaitu mengabdi sebagai pelayan masyarakat yang baik dan benar. Serta 

prinsip Bersih, Transparan, dan Profesional membuat PNS yang sekarang 

tidak seperti PNS yang dahulu yang sering kali mendapat pungutan-
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pungutan liar dari masyarakat yang dilayani. Budaya organisasi ini juga 

terbentuk terlihat dari jawaban key informan dan informan tentang pejabat 

publik adalah pelayan masyarakat, serta prinsip Bersih, Transparan, dan 

Profesional.  

5.2  Saran  

5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini bisa dikembangkan dengan menggunakan 

paradigma konstruktivis dan metode etnografi untuk mengetahui 

budaya dan interaksi anggota-anggota organisasi secara lebih 

mendalam. 

 5.2.2 Saran Praktis 

Performa komunikatif dapat digunakan oleh seorang 

pemimpin dalam membentuk budaya organisasi sehingga tepat 

diterapkan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi publik.  
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