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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Kegiatan media relations memiliki peranan lebih penting dengan semakin 

berkembangnya sebuah perusahaan. Seperti perusahaan multinational sebesar PT 

Astra International Tbk, kegiatan media relations dilakukan tidak semata-mata 

demi meningkatkan reputasi perusahaan. Ketika Astra mulai menyadari 

pentingnya media relations dalam mendukung bisnis perusahaan, sekitar 30-an 

tahun yang lalu, kegiatan media relations menjadi nafas perusahaan. Terutama 

bagi tim PR-external relations Astra. 

Kegiatan media relations yang dilakukan Astra tidak hanya berfokus pada 

company to company relation, namun seperti yang terlihat pada hasil penelitian 

dan pembahasan, pendekatan personal ke wartawan juga merupakan fokus utama 

kegiatan media relations Astra. Pendekatan person to person relation dapat 

dikatakan lebih mendominasi kegiatan media relations di Astra, karena tim 

external relations membangun dan menjaga hubungan dengan para wartawan 

setiap harinya, secara personal hingga menjadi sebuah kebiasaan. Perhatian 

diberikan terhadap kehidupan wartawan, baik profesional maupun personal, 

menjadi kunci hubungan berkelanjutan yang diimplementasi oleh tim external 

relations Astra. 

Kegiatan Media..., Brigietta Putri Kasih Chrisselia, FIKOM UMN, 2014



Di dalam sub-divisi external relations Astra, terdapat pembagian 

pekerjaan berdasarkan hubungan dengan stakeholder eksternal. Salah satunya 

adalah media relations, selain itu ada pula government relations. Masing-masing 

memiliki person in charge. 

Dalam media relations sendiri memiliki turunan yang dibagi dalam 3 

kegiatan utama, yakni: media monitoring, PR activities/events dan media 

activation. Untuk kegiatan media monitoring, setiap anggota sub divisi external 

relations harus ikut terlibat. Hal ini agar setiap orang memiliki sense of news dan 

paham bagaimana cara berhubungan dengan wartawan.  

PR Activities dan media activation sendiri terbagi lagi dalam berbagai 

kegiatan. Seperti acara workshop wartawan, media visit, acara buka puasa 

bersama, kegiatan apresiasi media, pembuatan press release, berita foto dan 

advertorial. Tujuan utama dari rangkaian kegiatan media relations adalah untuk 

menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan antara Astra dengan media. Di 

dalam kegiatan media relations tersebut, Astra dan media juga saling berbagi 

informasi, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun tidak.  

Selain pembagian tiga kategori besar kegiatan media relations, dijalankan 

pula kegiatan press visit, yang lebih fokus pada wawancara eksklusif, dan press 

conference. Dalam kedua kegiatan ini, sikap yang paling dibutuhkan dalam 

berhubungan dengan media adalah responsif dan memahami karakteristik media 

serta wartawan yang terkait.  
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Melalui kegiatan-kegiatan media relations yang terencana dan inovatif 

dari tahun ke tahun ini, dapat disimpulkan bahwa Astra mampu dan berhasil 

mempertahankan citra positif perusahaan di kalangan media. Citra positif yang 

dimaksud adalah sikap terbuka, equal treatment dan dapat dipercaya. Citra positif 

ini terbukti dari kesan media terhadap Astra, besarnya PR value, suksesnya 

kegiatan media relations, feedback positif dari wartawan dan hubungan baik 

dengan wartawan yang tetap terjalin hingga saat ini.  

Dalam melaksanakan kegiatan media relations ini tentunya tim PR Astra 

menghadapi beberapa tantangan. Selain yang bersifat praktis, seperti tantangan 

yang dihadapi ketika merencanakan dan mengelola event, tantangan utamanya 

adalah untuk tetap up-to-date. Up-to-date dalam arti update mengenai berita dan 

isu terkini, berusaha mengimbangi arus komunikasi yang mengalir sangat cepat 

saat ini.  Juga selalu update akan informasi yang berkaitan dengan wartawan. 

Karena wartawan sering mengalami perpindahan, maka tim PR Astra harus selalu 

mengetahui siapa saja wartawan-wartawan yang baru bergabung dan berusaha 

membangun komunikasi dengan mereka.  
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai kegiatan media relations dalam 

mempertahankan citra positif perusahaan di kalangan media, peneliti hendak 

memberikan saran sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.  

5.2.1 Saran Akademis 

Saran bagi penelitian selanjutnya yang juga mengangkat topik media 

relations, ada baiknya menggali dari sisi lain selain citra/reputasi 

perusahaan. Selain itu, berkaitan dengan signifikansi akademis, bagi 

perkembangan konsep media relations, bahwa terjadi perkembangan 

dalam proses penulisan press release, yang kini disesuaikan dengan 

kebutuhan wartawan dan tujuan komunikasi perusahaan. Tidak hanya 

terbatas pada  konsep 5W+1H dan dimuat dalam satu halaman.  

5.2.2 Saran Praktis 

Saran bagi perusahaan tempat penelitian diadakan adalah agar kegiatan 

media relations yang dijalankan lebih menjangkau media-media lain di 

Indonesia, tidak hanya media nasional/lokal di wilayah Jakarta dan Jawa.  
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