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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah melakukan beberapa analisis terhadap hasil wawancara 

mengenai pera Corporate Communication serta studi pustaka pada artikel-

artrikel ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, antara lain yaitu: 

5.1 Kesimpulan 

1.  Corporate Communication pada KompasTV hanya merupakan salah 

satu bagian dari corporate secretary function. Masih belum semua 

fungsinya di maksimalkan dan di perjelas.  

2. Kurangnya tenaga dan jumlah anggota di dalam divisi corporate 

secretary akhirnya juga membuat segal hal yang dibuat oleh pihak 

corp.sec perusahaan tidak terlalu maksimal dan cenderung lebih 

melakukan kegiatan administratif saja. 

3. Untuk usaha pembentukan citra sebagai televisi inspirasi indnesia, 

tayangan-tayanagn yang coba disajikan di dalam KompasTV itu juga 

lebih kepada sisi explorasi Indonesia dan hal-hal yang perlu di 

perhatikana agar indonesia dapat terus bisa di lihat dengan positive, salah 

satu flagship  program yang telah dibuat ialah, film dokumenter yang 

terus mengakat akan keindahan yang tersembunyi dari Indonesia dan 
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daerah-daerah di dalamnya, “100 hari berkelliling Indonesia”, “hidden 

paradise” dan “teroka” yang sangat kental akan explorasi Indonesia. 

4. Fokus dalam department Corporate Communication selama ini jatuh 

kepada sisi Government relation dan legalitas perusahaan, hal ini lebih 

banyak dilakukan karena dirasa perlu untuk melancarakan beberapa ide 

bisnis perusahaan yang sesuaid engan regulasi yang ada, dan agar proses 

yang berjalan di dalam tubuh KompasTV dapat berjalan dengan baik, 

tidak bermasalah dengan proses hukum dan perijinan.  

Dapat didisimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Corporate 

secretary KompasTV sebagai Corporate Communication itu sendiri ialah:. 

a) Pemilihan dan proses pembentukkan program acara yang tepat sasaran 

dan sesuai dengan karaktek KompasTV yang Inspirasi Indonesia tadi, 

yang sifat dari tayanganya haruslah dengan persyaratan non-VHS 

(violence, harassment+horror, sexual content) 

b) Senantiasa berfokus pada menjaga hubungan baik antar media yang di 

dalam satu group Kompas Gramedia dan perusahaan lainnya, agar bisa 

terus ter-integrasi dan maksimal proses penyampaian pesanya. Fokus 

hubungan dan relasi yang baik juga kepada khalayak eksternan yaitu 

regulator atau pemerintah, dalam hal ini KPI-KPI Daerah dan 

Menkominfo-BALMON (balai monitor daerah) 

c) Menjalin sebuah hubungan baik terhdap pihak-pihak akademisi dan 

khalayak eksternal juga terus dilakukan, lewat adanya program kerjasama 

ataupun partnership dari beberapa pihak, mulai dari beberapa universitas 
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dan beberapa agen pendidikan lain yang dapat menjadi salah satu w.o.m 

(word of mouth), buzzword yang secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi tingkat awareness. 

 

5.2 Saran 

1. Memaksimalkan Konsep Komunikasi Perusahaan (corporate 

communication) dalam Perusahaan secara lebih maksimal. 

Kita semua tahu masa sekarng ini apapun bentuk bisnisnya pasti 

membutuhkan suatu bentuk komunikasi organisasi, bahkan untuk perusahaan 

besarpun saat ini juga berlomba-lomba membentuk suatu bentuk sistem dan 

pola komunikasi yang baik dalam membangun  citra dan reputasi baik, 

sehingga ada exchange value perusahaan yang diresapi khalayak luas, 

sehingga menjadi sebuah investasi di masa depan perusahaan. 

Corporate communication menurut riset-riset yang ada selalu menjadi 

sebuah konsep dan tools yang mendukung perjalanan perusahaan dalam 

membangun citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat, karena ketika 

prespektif yang baik terbentuk maka akan ada sebuah nama yang kuat dari 

perusahaan itu sendiri. Maka sebesar apapun KompasTV itu berdiri, sejatiya 

akan senantiasa melakukan pula proses-proses komunikasi yang rutin dan 

tepat sasaran kepada stakeholder (internal audience dan External audience) 

2. Kembangakan Engagement & Komunikasi Dua Arah 

Ada beberapa faktor kunci yang khas dalam industry media tv, yaitu 

CAR(content, awareness, receiptionst). CAR tersebut terkadang masih sulit 
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dijalankan, salah satu akibat dari kurangnya perhatian dalam menerjemahkan 

masalah komunikasi pesan akan karkater perusahaan (positioningnya). Isi 

acara & kualitasnya (Content), branding idea & image (awarenes), dan 

bahkan penerimaan sinyal sekalipun rasanya akan sulit berjalan jika tidak ada 

kepastian akan proses pembentukan pesan dan komunikasi yang jelas.  

Diharapkan proses-proses pembentukan kejelasan karakter dan 

positioning menjadi saran pertama dalam penelitian ini. diharapkan dengan 

adanya proses-proses maka dapat menjadikan KompasTV lebih kuat dari segi 

sebuah brand, tidak hanya ke luar (eksternal) namun juga ke dalam (internal). 

. Penulis merasa ada tambahan proses bisnis yang dapat 

menyempurnakan CAR (content, awareness, receiptions) tersebut. yaitu 

engagement. Engagement ini dimaksudkan untuk melibatkan khalayak luas 

dalam rangka mengrangkul atau meng-enggage masyarakat luas (internal / 

eksternal), agar segalanya berjalan lebih jauh lagi. Melibatkan khalayak 

secara lebih jauh lagi dalam proses bisnis itu merupakan suatu bentuk 

terobosan yang juga cukup strategis di tengah-tengah heterogennya dan 

cerdasnya khalayak dewasa ini. Dengan adanya elemen engagement ini maka 

diharapakan proses formulasi CAR, bisa berjalan dengan lebih maksimal 

menjadi formulasi RACE (car+e) 

Engagement di tengah persaingan industri saat ini merupakan hal 

yang cukup bijak untuk dilakukan oleh Corporate strategic dan 

Communication ataupun top management. Hal ini jadi sangat penting dalam 

rangka mengklarifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari sebuah 
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tayangan televisi dan hal sekitarnya. Selain itu hal ini juga bisa dengan 

strategis berfungsi sebagai metode penilaian secara terbalik, bagaimanakah 

respon masyarakat terhadap tayangan dan rangkaian acara yang telah dibuat 

oleh KompasTV. Dengan begitu diharapkan proses bisnis dan pemabangunan 

sosial udaya di masyarakat dapat lebih maksimal lagi. 
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