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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Perusahaan LG dalam mengkomunikasikan pesannya kepada masyarakat 

menggunakan berbagai kegiatan public relations. Salah satunya adalah melalui 

special event yang diselenggrakan pada tahun 2017 yang bertemakan event LG 

Linear Challenge. Perusahaan LG mengadakan event ini dikarenakan adanya 

kebijakan pemerintah baru mengenai gerakan penghematan energi arus listrik. LG 

selaku perusahaan yang bergerak di industri elektronik tertarik berkontribusi untuk 

mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Tak hanya LG saja tetapi beberapa 

perusahaan elektronik lainnya juga ikut serta dalam mendukung kebijakan 

pemerintah ini, di antaranya adalah Samsung dan Panasonic.  

Ketiga perusahaan elektronik tersebut memiliki cara tersendiri dalam 

mengkomunikasikan kegiatan public relationsnya masing-masing. LG memilih 

mengkomunikasikannya melalui kegiatan special event. Tujuan dari event LG 

Linear Challenge adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

terkait kebijakan pemerintah tersebut dan juga meningkatkan awareness 

masyarakat. LG Linear Challenge yang diselenggarakan pada 21-23 Juli 2017 dan 

di adakan di pusat perbelanjaan daerah Jakarta Pusat yaitu Senayan City Mall. 

Dalam mempersiapkan special event yang akan diselenggarakan, LG membaginya 

menjadi beberapa tahap yaitu research, pengembangan dan pemetaan konsep event, 

kegiatan promosi, koordinasi selama event berlangsung dan evaluasi akhir. 
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Research yang telah dilakukan oleh LG bertujuan untuk mengidentifikasi isu yang 

terjadi di sekitar lingkungan perusahaan dan pemilihan target audience. 

 Tahap selanjutnya adalah pengembangan konsep dan event, dalam tahap ini 

LG berupaya untuk mengemas event secara kreatif dan hal ini diwujud nyatakan 

melalui konsep buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat diaplikasikan menjadi 

sebuah alat musik. Dalam event LG Linear Challenge terdapat beberapa kegiatan 

menarik yang sesuai dengan tujuan event tersebut, salah satunya adalah talkshow 

dengan para influencer dan juga adanya zona experience. Tahap selanjutnya adalah 

kegiatan promosi, pada event LG Linear Challenge ini promosi yang dilakukan 

melalui media sosial, street promotions, dan juga media konvensional. Media sosial 

yang digunakan adalah Youtube, Instagram, Facebook, dan Website resmi LG.  

Media konvensional yang terlibat dalam event ini adalah media cetak, 

televisi, dan lain-lain. Event LG Linear Challenge ini juga melibatkan pihak ketiga 

yaitu vendor-vendor yang mendukung event ini berlangsung, salah satunya adalah 

Qubicle event organizer, Transtama, dan Berti Inti Gemilang.  Sebuah event dapat 

dikatakan berhasil jika evaluasi yang di dapatakan sesuai dengan tujuan event 

tersebut, oleh karena itu evaluasi event LG Linear Challenge dilihat dari banyaknya 

media yang terlibat dan memberikan tanggapan positif. Total dari media yang 

terlibat adalah 41 media, LG juga melihat bahwa banyak pengunjung yang terlibat 

dalam kegiatan event LG Linear Challenge terlihat dari para pengunjung yang 

meng-upload foto ke media sosial dan menggunakan hashtag 

#LGLINEARCHALLENGE.  
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peneliti dapat menyimpulkan dari penelitian ini bahwa dalam merancang dan 

mempersiapkan sebuah event dibutuhkan waktu yang cukup atau ideal yaitu kurang 

lebih 4-6 bulan dengan persiapan konsep yang matang sehingga hasil dari 

penyampaian pesan kepada publik dapat tersampaikan sesuai dengan target 

audience event yang diselenggarakan. Setiap perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan public relations ataupun perancangan sebuah special event memiliki cara 

yang berbeda-beda dan memerlukan waktu yang berbeda-beda pula. Pada event LG 

Linear Challenge perusahaan LG hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, 

bisa dikatakan event ini dipersiapkan dengan jangka waktu yang kurang ideal. 

Walaupun demikian event LG Linear Challenge tetap dapat berlangsung dengan 

baik.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

terdapat dua jenis saran yang diberikan oleh penulis yaitu: 

5.2.1 Saran Akademik 

`Peneliti berharap untuk kedepannya akan lebih banyak penelitian 

yang membahas mengenai kegiatan-kegiatan public relations lainnya, 

terutama dalam menggunakan perencaan special event. peneliti juga 

berharap dengan adanya perkembangan zaman saat ini, perencanaan 

event yang dilakukan terus berkembang dan perusahaan-perusahaan 

lainnya ikut mengaplikasikan metode ini dalam menyelenggarakan 

sebuah special event.  
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5.2.2 Saran Praktis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan analisis secara ilmiah mengenai perencanaan special event LG 

Linear Challenge, mulai dari tahap wala hingga pada tahap evaluasi. Selain 

itu peneliti juga memiliki beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan 

kepada perusahaan LG mengenai perencanaan special event LG agar lebih 

baik dikemudian hari: 

 

• Peneliti menyarankan kepada pihak LG Indonesia agar dalam 

special event selanjutnya, LG Indonesia dapat mempersiapkan 

event selanjutnya dengan waktu yang cukup (kurang lebih enam 

bulan), agar dapat lebih matang lagi dalam mempersiapkan konsep 

event.  

• Peneliti menyarankan kepada pihak LG Indonesia agar dalam 

special event selanjutnya, LG melakukan riset terlebih dahulu 

sebelum melakukan perencanaan event. Hal ini baik dilakukan 

guna special event dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan target audience.  

 

 

 

Strategi Special Event..., Caecilia Nila, FIKOM UMN, 2018




