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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Strategi marketing public relations yang dijalankan oleh PT. Gapura Angkasa 

dijalankan melalui tujuh tahap persiapan mulai dari situasi analisis sampai 

pada tahapan evaluasi yang berorientasi pada tujuan jangka pendek maupun 

menengah mereka yang juga merupakan tujuan komunikasi dan yang terutama 

dari dijalankannya strategi marketing public relations saat ini, yakni untuk 

mendukung PT. Gapura Angkasa agar dapat siap menghadapi 

diberlakukannya kebijakan ASEAN Open Sky di tahun 2015 mendatang. 

2. Strategi marketing public relations digunakan PT. Gapura Angkasa dalam 

menghadapi kebijakan ASEAN Open Sky 2015 dalam upaya menciptakan 

good customer relationship management. Maksudnya adalah dalam 

menghadapi kebijakan ASEAN Open Sky 2015, pengguanaan strategi 

marketing public relations oleh PT. Gapura tidak tidak menekankan pada 

sales force, melainkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para 

stakeholdernya terutama para kliennya, karena dengan terciptanya hubungan 

yang baik dengan para stakeholder maka dalam menghadapi kebijakan 
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ASEAN Open Sky yang penuh dengan tantangan, PT. Gapura Angkasa akan 

mendapatkan dukungan yang positif dari pihak stakeholder mereka. 

3. Melalui strategi marketing public relations yang dijalankan oleh PT. Gapura 

Angkasa, strategi tersebut juga dianggap dapat mendukung tujuan perusahaan, 

yaitu mendukung PT. Gapura Angkasa agar dapat siap menghadapi 

diberlakukannya kebijakan ASEAN Open Sky di tahun 2015 mendatang serta 

menjaga komitmen agar PT. Gapura Angkasa tetap memberikan pelayanan 

berskala internasional seperti pesan utama yang mereka sampaikan saat 

kebijakan ASEAN Open Sky tahun 2015 berlangsung. 

4. Strategi marketing public relations juga digunakan untuk dapat mendukung 

daya saing PT. Gapura Angkasa dalam menghadapi kebijakan ASEAN Open 

Sky 2015 mendatang, dimana terbukanya market yang semakin luas merpakan 

peluang yang harus disikapi dengan cermat oleh PT. Gapura Angkasa. 

5. Dalam menjalankan strategi marketing public relationsnya, PT. Gapura 

Angkasa menggunakan tiga pendekatan strategis marketing public relations, 

yaitu puss, pull, dan pass strategy yang digunakan untuk dapat turut 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai dari 

diterapkannya strategi tersebut. 

6. PT. Gapura Angkasa secara bertahap telah siap menghadapi kebijakan 

ASEAN Open Sky 2015 mendatang dilihat dari keefektifitasan dijalankannya 
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strategi marketing public relations PT. Gapura Angkasa yang tersirat dari 

tingkat kepuasan serta kepercayaan customer serta peningkatan pendapatan 

usaha mereka dari tahun ke tahun yang dijadikan sebagai tolak ukur 

pengevaluasian strategi. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Melalui penelitian ini, peneliti melihat terdapat hubungan yang saling 

timbal balik antara kegiatan marketing public relations dengan customer 

relationship management yang sampai dengan saat ini belum ada konsep 

maupun teori yang membahas mengenai keterkaitan dua konsep besar 

tersebut. Untuk benar-benar mencari apakah terdapat keterkaitan antara 

kedua konsep besar tersebut, maka sebaiknya dilakukan penelitian khusus 

yang terkait mengenai strategi marketing public relations secara berkala 

dan mendalam untuk mengecek keterkaitan kedua konsep tersebut. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Strategi marketing public relations yang dijalankan oleh PT. 

Gapura Angkasa dalam menghadapi kebijakan ASEAN Open Sky 

2015 sudah baik, namun penulis memberikan masukan agar PT. 

Gapura Angkasa juga lebih memperhatikan aspek penggunaan 
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media sosial maupun berbagai platform lainnya yang berbasis web 

3.0 untuk dapat menjangkau stakeholder mereka, karena 

perkembangan teknologi tidak dapat diabaikan dan memiliki peran 

yang cukup besar saat ini yang diharapkan juga dapat membantu 

keberhasilan dari dijalankannya strategi marketing public relations 

oleh PT. Gapura Angkasa. 

2. Walaupun klien PT. Gapura Angkasa adalah berbagai maskapai 

penerbangan baik internasional maupun lokal, tetapi akan lebih 

baik jika PT. Gapura Angkasa juga turut fokus memasukan end 

user (customer dari maskapai penerbangan tersebut) kedalam 

strategi marketing public relations, karena bagaimanapun end user 

akan mempengaruhi kepuasan klien PT. Gapura Angkasa itu 

sendiri. 

 

 

Strategi Marketing..., Marcheilla, FIKOM UMN, 2014




