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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Selama melakukan penelitian dan melakukan analisis, dapat peneliti simpulkan 

bahwa: 

1. Dalam perencanaanya community relations Tangcity Mall sudah 

merencanakan program community experience secara benar dan lengkap 

sesuai konsep dari Ronald Smith. Dimulai dari tahap pertama research dan 

kedua strategi, dengan turunan-turunan lainnya. Turunan yang tidak 

digunakan dalam tahapan tersebut yaitu pada analyzing publics untuk 

enabler dan limiter.  Enabler seperti mencari opinion leaders yang bisa 

mempengaruhi dan menggiring semakin banyak komunitas untuk 

bergabung dengan Tangcity Mall. Limiter seperti golongan-golongan yang 

dapat menghambat community relations Tangcity Mall dengan membawa 

isu-isu tidak benar hal ini juga terlihat bahwa dalam perencanaanya tidak 

menggunakan reactive strategy untuk menangani peluang tersebut.  

2. Community relations Tangcity Mall sudah berpengalaman lebih dari 7 

tahun untuk merangkul komunitas-komunitas yang ada di sekitar Tangerang 

untuk bergabung bersama Tangcity Mall. Dalam implementasi program 

community experience, community relations Tangcity Mall juga sudah 
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menerapkan semua tahapan yang sesuai dengan konsep dari Ronald Smith 

pada tahapan ketiga yaitu taktik. Dalam menjalankan program, terdapat 

hambatan karena tempat di Tangcity Mall semakin sempit dengan tenant-

tenant sehingga tempat untuk komunitas juga semakin sempit dan terbatas 

yang menyebabkan beberapa komunitas memilih untuk pergi ke tempat 

lain. Selain itu, hambatan juga terjadi dikarenakan komunitas yang semakin 

banyak sehingga kegiatan semakin banyak yang menyebabkan sering 

terjadinya bentrok jadwal dan tempat.  

3. Program community experience memang ditujukan untuk meningkatkan 

traffic pengunjung di Tangcity Mall dari anggota komunitas. Hasil dari 

program ini dievaluasi dengan metode summative evaluation dengan kriteria 

before and after comparison dengan data yang diberikan kepada peneliti dari 

tahun 2014-2015 terjadi peningkatan pengunjung dari komunitas. Namun, 

angka ini kemudian menurun di tahun 2016 karena lebih mengutamakan 

kuantitas dibandingkan skala acara yang dibuat komunitas dan meningkat 

pesat di tahun 2017 hingga 2018. Hal ini juga diikuti dengan data kegiatan 

acara yang dilakukan komunitas yang selalu meningkat dari tahun 2014 

hingga 2018. Peneliti juga mengevaluasi dengan kriteria audience feedback, 

dari hasil wawancara ketujuh komunitas mengakui mereka menjadi lebih 

sering datang ke Tangcity Mall karena mengikuti program ini, yang mana 

juga berarti bahwa program ini berhasil menarik komunitas dan anggotanya 

untuk lebih sering berkunjung ke Tangcity Mall. Namun, sumbangan 
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pengunjung yang dihasilkan dari community relations terhadap pengunjung 

Tangcity Mall secara umum sangat kecil presentasenya. Pada hasil 

pengunjung merupakan evaluasi pada level action. Selanjutnya, untuk 

pembentukan citra Tangcity Mall tidak disebutkan sebagai tujuan utama dari 

program community experience oleh Fakhdian selaku supervisor community 

relations. Namun, pembentukan citra ini menjadi dampak lain yang muncul 

dari program community experience ini. Peneliti menggunakan summative 

evaluation dengan kriteria audience feedback dan didapati bahwa komunitas 

memiliki pandangan yang positif terhadap Tangcity Mall sebagai pihak yang 

membantu dan mendukung komunitas untuk mendapatkan tempat gratis. 

Hanya ada 1 komunitas yang memiliki pandangan tidak baik mengenai 

Tangcity Mall dikarenakan ia merasa Tangcity Mall saat ini lebih sibuk pada 

kegiatan memasarkan mallnya. Community relations Tangcity Mall juga 

memiliki slogan yang menyebut dirinya sebagai House of Community. 

Peneliti menggunakan kriteria message recall dan dari hasil wawancara 

dengan 7 komunitas, hanya 1 yang tidak merasakan slogan tersebut. 

5.2 Saran  

5.2.1 Saran Akademis 

      Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti dengan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh komunitas 

yang sudah bergabung dengan Tangcity Mall untuk mendapatkan hasil yang lebih 
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luas dan objektif. Selain itu, penelitian lain juga dapat dilakukan untuk membahas 

kegiatan lain yang dilakukan community relations Tangcity Mall yaitu CSR. 

5.2.2 Saran Praktis  

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan peneliti kepada community relations 

Tangcity Mall: 

1. Pada tahap perencanaan, Tangcity Mall harus memiliki opinon leaders yang bisa 

merangkul lebih banyak komunitas dan juga mempertimbangkan adanya public 

limiter yang dapat menghambat kinerja mereka serta mempersiapkan reactive 

strategy. 

2. Pada tahap implementasi, community relations Tangcity Mall terus 

mempertahankan program community experience ini karena program ini terbukti 

memberikan dampak positif bagi komunitas untuk berkembang.  Namun, dengan 

semakin banyaknya tenant, dapat dipertimbangkan untuk memiliki tempat khusus 

untuk komunitas sehingga program community experience tidak perlu berbagi 

space dengan tenant. 

3. Pada tahap evaluasi, community relations Tangcity Mall seharusnya juga 

memperhatikan pembentukan citra perusahaannya, tidak hanya kegiatan marketing 

untuk meningkatkan traffic, sebagai tujuan utamanya dikarenakan citra sangat penting 

bagi keberadaan suatu perusahaan yang mana juga akan berdampak pada keberlanjutan 

perusahaan dalam jangka yang lebih panjang. Community relations Tangcity Mall juga 

seharusnya dapat lebih memilah komunitas jika memang tujuannya untuk 
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meningkatkan traffic dikarenakan komunitas yang besar dan sudah berpengalaman 

tentunya akan membawa dampak lebih baik dan besar untuk menyumbangkan traffic 

di Tangcity Mall. 
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