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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 ARTOTEL Surabaya dengan mengusung konsep hotel butik yang 

bertemakan seni kontemporer Indonesia, dengan bekerja sama dengan 

beberapa artis lokal Indonesia untuk memperkenalkan seni bukan hanya 

untuk nasional saja melainkan dapat menunjukkan sampai internasional. 

Public Relations (PR) yang bertanggung jawab akan komunikasi yang 

dilakukan perusahaan baik untuk pihak internal maupun eksternal. Sehingga 

PR harus memiliki beberapa program yang nantinya akan dapat 

mengkomunikasikan sesuai visi dan misi dari sebuah perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi Public Relations yang digunakan 

oleh ARTOTEL Surabaya dalam mengkomunikasikan corporate identity 

kepada publik eksternal adalah sebagai berikut: Pencarian Data Terkait 

Pembuatan Program Public Relations ARTOTEL Surabaya yang berupa 

observasi dan isu sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga 

muncul sebuah event untuk menjawab hasil temuan dari observasi dan isu 

sosial yang ada.  

Melakukan Perencanaan dalam Program Public Relations yang 

dilakukan merupakan cara PR untuk melakukan promosi sebelum event 

dimulai dan menentukan siapa saja yang terlibat di dalam acara tersebut. 

Dengan melakukan sesuai dengan visi dan misi serta target sasaran yang 

ditujukan. Proses Komunikasi yang dilakukan Public Relations ARTOTEL 

Surabaya melalui promosi yang dilakukan melalui talkshow di radio-radio 
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dan menggunakan media sosial Instagram untuk memberikan informasi 

sekaligus mengajak publik untuk datang ke ARTOTEL Surabaya. 

Dokumentasi acara dan melakukan story di Instagram juga menjadi salah 

satu cara komunikasi.  

Memonitoring Setelah Acara disini PR ARTOTEL melakukan 

evaluasi setelah acara selesai dan dilakukan bersama tim. Perihal yang 

dibahas di evaluasi tentunya kendala-kendala yang terjadi selama proses 

pembuatan acara hingga acara selesai, dimaksudkan guna dapat menjadi 

pembelajaran untuk program berikutnya agar kesalahan tidak terulang 

kembali dan PR akan mengevaluasi melalui klipping pers dan berbagai 

pesan yang dilakukan oleh beberapa media massa yang telah bekerja sama 

dengan ARTOTEL Surabaya. Tidak hanya itu saja, melainkan membuat 

sebuah laporan tentang media sosial. Dalam strategi ini, semuanya saling 

berkaitan satu sama lain. Sehingga menghasilkan dampak yang sesuai 

dengan harapan PR sendiri. Berbagai kegiatan acara diadakan oleh 

ARTOTEL Surabaya, membuat publik pun merasa lebih tahu ARTOTEL 

Surabaya merupakan hotel yang mengangkat tema seni Indonesia. Sehingga 

menimbulkan adanya guest repeater di ARTOTEL Surabaya. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Saran Akademik 

 Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Strategi Public 

Relations ARTOTEL Surabaya dalam mengkomunikasikan corporate 

identity kepada publik eksternal. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan 

dapat memperdalam lagi mengenai cara  Public Relations 

mengkomunikasikan corporate identity kepada publik eksternal. 

V.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap Strategi Public Relations 

ARTOTEL Surabaya dalam mengkomunikasikan corporate identity kepada 

publik eksternal, peneliti melihat bahwa pada tahap komunikasi, karena PR 

ARTOTEL hanya satu orang saja itu membuat terlihat kesusahan jika sudah 

menjalanin sebuah acara. Proses komunikasi kepada publik khususnya 

media, akan terganggu oleh adanya dokumentasi di media sosial. Sehingga 

membuat menjalin hubungan dengan publik sedikit terganggu.  
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