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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kegiatan media relations yang 

dilakukan PT Angkasa Pura II dalam soft launching Terminal 3 Ultimate 

mengintergrasikan kepada implementasi media relations yang di terapkan 

sebelum hingga saat soft launching berlangsung adapun beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh PT Angkasa Pura II adalah media gathering, press conference, 

event, press tour, media monitoring, news release, press release. 

Dengan menggunakan konsep proses media relations dari Hayes, 

Hendrix, dan Kumar, peneliti menemukan bahwa riset awal, pemilihan objektif, 

perencanaan kegiatan, dan evaluasi dari kegiatan media relations sebelum 

hingga saat soft launching berlangsung telah dilakukan secara baik. Kegiatan 

media relations yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura II adalah ingin 

membangun top of mind kepada publik dan menjalin relasi dengan media untuk 

mendapatkan publisitas yang baik.  

PT Angkasa Pura II telah menanamkan nilai berita sehingga kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh wartawan dapat terkordinasi dengan baik dan 

memudahkan wartawan dalam mencari informasi terkait kegiatan yang dibuat 

oleh PT Angkasa Pura II. 

PT Angkasa pura II juga telah menjalankan hubungan baik secara 
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personal dan emosional dengan jurnalis yang artinya PT Angkasa Pura II 

menjalin hubungan baik dengan media tidak hanya dari sisi pekerjaan tetapi dari 

sisi lain, seperti bertukar informasi yang dapat dilakukan di luar pekerjaan. 

Hubungan ini dibangun bertujuan untuk tetap bertahan dalam menjalankan 

hubungan baik dengan media. 

ecara keseluruhan tahapan media relations yang dijalankan Angkasa 

Pura II sudah cukup baik. Pada kegiatan-kegiatan media relations yang 

dijalankan oleh PT Angkasa Pura II, hasilnya dapat diukur melalui evaluasi yang 

telah dilakukan yaitu melalui media monitoring, PT Angkasa Pura II 

bekerjasama dengan pihak ketiga selaku agensi media monitoring untuk 

mengawas dan memantau pemberitaan seputar PT Angkasa Pura II. 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran Akademis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan berguna bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi media 

relations. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan strategi media 

relations lainnya secara tepat, dan dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan media 

relations secara terperinci.  

5.2.2  Saran Praktis 

Secara keseluruhan kegiatan media relations dalam soft launching Terminal 3 

Ultimate sudah sesuai dengan konsep, namun peneliti ingin memberikan saran 
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kepada Angkasa Pura II sebagai berikut: 

1. PT Angkasa Pura II sudah memiliki divisi Public Relations yang didalamnya terbagi 

menjadi dua yaitu internal communications dan external communications, ada baiknnya 

PT Angkasa Pura II menambahkan lagi SDM yang ada, untuk memudahkan dalam 

menjalankan tugas Public Relations agar kinerjanya semakin optimal.  

2. Dengan banyaknya ruang lingkup yang dilakukan divisi Public Relations PT Angkasa 

Pura II, sekiranya dapat mengakomodir fungsi komunikasi yang dapat ditingkatkan dari 

Public Relations menjadi Corporate Communication.  

3. PT Angkasa Pura II perlu meningkatkan pada program evaluasi dari media monitoring, 

tidak hanya mengandalkan agensi saja, namun tim Public Relations sendiri pun harus 

bisa melakukan proses evaluasi dari media monitoring itu sendiri. 
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