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BAB V 

         PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi public relations yang digunakan oleh 

PT.Pertamina dalam mempertahankan citra perusahaan melalui perubahan 

slogan dan logo pasti prima adalah dengan push,pull,pass strategi. 

PT.Pertamina membuat perencanaan untuk program SPBU Pasti Prima 

dalam pelaksanaannya memiliki empat tahapan yaitu yang pertama adalah 

fact finding, planning, communicating, dan evaluating. PR PT.Pertamina 

melakukan proses strategi public relations sesuai dengan konsep teori. 

Adanya pasti prima dengan konsep one stop shopping berdasarkan empat 

proses PR, berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. 

Bila sebuah perusahaan memiliki program-program yang ditujukan 

kepada publik tertentu atau masyarakat luas, sosialisasi merupakan sebuah 

proses yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan program 

tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan untuk agar program yang telah 

dirancang dan dibuat oleh perusahaan dapat berjalan baik dan berhasil 

mencapai tujuan, selain itu juga untuk memberikan wawasan atau 

knowledge kepada publik yang berkepentingan. Seperti pada topik 

penelitian ini, PT Pertamina melakukan sosialisasi kepada SPBU mengenai 

program kerja miliknya yaitu SPBU “Pasti Prima” yang merupakan 

program yang mempertahankan citra perusahaan kepada masyarakat. 
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Sekarang ini Pertamina sedang melakukan proses pelaksanaan 

perubahan yang mendasar atau yang biasa disebut sebagai program 

transformasi. Baik yang meliputi aspek fundamental yang berkaitan dengan 

budaya dan pola pikir para pekerjanya maupun aspek proses bisnis yang 

memberikan kinerja optimal. 

V.2 Saran 

V.2.1 Saran Akademik 

 Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai proses tahapan 

Strategi Public Relations PT. Pertamina (Persero) dalam mempertahankan 

citra melalui perubahan slogan dan logo Pasti Prima. Disarankan untuk 

penelitian selanjutnya, dapat meneruskan penelitian ini dengan 

menggunakan metode penelitian yang berbeda misalnya dengan metode 

kuantitatif. Sehingga metode yang berbeda dapat menganalisis menganalisis 

mengenai efektivitas sebuah perubahan slogan dan logo SPBU Pasti Prima 

PT. Pertamina (Persero) dimana melalui metode tersebut dapat melakukan 

survey lebih lanjut kepada sasaran khalayaknya melalui pembagian 

kuisioner. 

V.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tahapan 

strategi public relations yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) selaku 

assisten manager comrel MOR V, dalam strategi media yang ditetapkan, 

dirasakan sangatlah kurang media yang digunakan. Akan lebih baik lagi 

digunakan media pendukung lainnya, seperti digunakannya media internal 

seperti newsletter seperti Warta Pertamina, Buletin Pertamina yang memang 

khusus menyoroti atau membahas mengenai Pertamina Pasti Prima 
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sehingga proses sosialisasi dapat berjalan lebih maksimal dan brand 

awarness di kalangan karyawan dan operator pun akan semakin meningkat. 

Dan media tersebut dapat digunakan sebagai media informasi mengenai 

Pertamina Pasti Prima, mengenai pertumbuhan SPBU di Indonesia, menjadi 

media komunikasi yang bersifat interaktif antara Pertamina dengan SPBU, 

dan juga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang muncul, 

sehingga akan ada proses pembelajaran disitu, dimana antar SPBU dapat 

menemukan solusi bila memang ternyata menemukan permasalahan yang 

sama. Agar dapat menarik lebih lagi SPBU agar mau mengikuti program 

ini, dapat diadakan pemberian penghargaan/award kepada SPBU dan 

operator yang berprestasi. Strategi ini diharapkan nantinya dapat menarik 

minat pemilik SPBU lainnya yang belum mengikuti program ini untuk 

mengikuti program Pertamina Pasti Prima ini. 
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