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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi Public Relations PT. Cheil 

Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan dalam memulihkan citra perusahaan 

akibat pencemaran lingkungan adalah yang pertama melakukan 

identifikasi, identifikasi dilakukan untuk mempelajari masalah, contohnya 

saat perusahaan akan didemo oleh warga perusahaan telah mendapatkan 

pemberitahuan 2 x 24 jam, dengan begitu perusahaan memiliki waktu 

untuk mempelajari tuntutan apa saja yang akan dilayangkan saat demo 

tersebut, caranya dengan mengandalkan publik internal dan eksternal 

perusahaan. Setelah melakukan identifikasi maka langkah selanjutnya 

yaitu perancanaan, perancanaan pada kasus yang terjadi adalah membahas 

tentang dana yang dituntut oleh warga, dan pada akhirnya perusahaan 

memilih untuk tidak memberikan dana tersebut dan mengatakan pada 

warga bahwa perusahaan berani menempuh jalur hukum, namun pada 

langkah tersebut perusahaan tidak berhasil meredam krisis yang terjadi, 

dan perusahaan masih tetap didemo, hingga berlangsung satu tahun 

akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk memberikan dana 

kompensasi yang tertulis dalam MoU dan disepakati oleh perusahaan 

dengan warga dan disaksikan oleh pemerintah daerah, dengan dana 

tersebut maka perusahaan telah memenuhi tuntutan warga, dan langkah 

selanjutnya yang diambil perusahaan adalah dengan melakukan 

networking yang dimana perusahaan mengutamakan komunikasi yang 

baik, membangun hubungan yang baik dengan publik perusahaan, baik 
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warga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama di kota Pasuruan melalui 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kegiatan peduli 

lingkungan, kemudian kegiatan lain seperti memberikan dana beasiswa 

untuk anak-anak di sekitar perusahaan, kemudian melakukan penanaman 

pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dan banyak kegiatan 

lainnya. membangun hubungan dalam networking sendiri membutuhkan 

proses yang lama, untuk itu, membenahi citra perusahaan juga tidak bisa 

langsung dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka citra 

perusahaan langsung membaik, hingga saat ini, perusahaan masih 

melakukan pemulihan citra melalui networking. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Saran Akademik 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan strategi Public Relations dalam sebuah perusahaan 

Penanaman Modal Asing dalam memulihkan citra perusahaannya akibat 

pencemaran lingkungan. Sebagai perusahaan PMA yang berdiri di 

Indonesia tentu memiliki tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan 

perusahaan lokal. Tuntutan dan tekanan dari publik perusahaan pastinya 

lebih berat terlebih terkait dengan lingkungan sekitar perusahaan. Untuk 

itu penulis menyarankan agar penelitian sejenis ini dapat dilanjutkan 

dengan sudut pandang penelitian yang berbeda terkait keberadaan 

perusahaan PMA yang ada di Indonesia dengan metode yang berbeda 

pula misalnya seperti strategi komunikasi Public Relations PT. CJI 

Pasuruan dalam program pelestarian lingkungan atau penelitian yang lain 

sebagainya sehingga dapat melengkapi penelitian ini yang jauh dari kata 

sempurna, 
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V.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Terkait strategi PR dalam memulihkan citra perusahaan, pada tahap akhir 

strategi adalah pada pelaksanaan program atau networking, untuk itu akan 

lebih baik bila setelah mengimplementasikan program pada tahap 

networking, perusahaan dapat melakukan evaluasi terkait program-

program yang telah diimplementasikan sehingga perusahaan dapat 

mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait program-program 

tersebut, terlebih dalam konteks pemulihan citra perusahaan dan 

bagaimana cara pandang masyarakat yang terkena dampak pencemaran 

lingkungan memjadi membaik atau tidak berpengaruh sama sekali. 
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