
77 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari kesimpulan data yang disajikan pada bab sebelumnya, bahwa 

perencanaan komunikasi eksternal melalui campus relation PT. IKPP Tbk. 

Perawang sudah baik adalah sebagai berikut meliputi : Melakukan peninjauan 

dan mencari informasi ke perguruan tinggi di Riau, menyusun dan 

mengkonsepkan campus relation, Mengkomunikasikan kegiatan kepada 

perguruan tinggi di Riau, mengevaluasi hasil dari campus relation sebagai 

berikut  

: 

1. Public relations melakukan peninjauan dan mencari informasi ke 

perguruan tinggi dan menemukan fakta yaitu untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan perguruan tinggi di Riau maka didapat 

informasi yaitu membutuhkan berbagai kegiatan seperti 

Kurikulum, Job Fair, Job Training, Event Organizer, Riset, 

Beasiswa, Dosen dan Sponsorship, Study Tour, maka perusahaan 

berkeinginan melakukan perencaaan yang telah disusun dan 

dikonsepkan didalamnya melalui campus relation, perusahaan juga 

melakukan peninjauan secara langsung, dan menemukan fakta 

yang lain yaitu perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan 

baik dan kerja sama dan tentunya meningkatkan good image 

perusahaan di mata stakeholder. Perencanaan melalui campus 

relation juga telah diterima dengan baik setelah menyampaikan 

maksud dan tujuan diberikannya keperguruan tinggi di Riau, 

perguruan tinggi antusias dengan adanya perencanaan ini, dan ada 

opini yang terbentuk dan diharapkan yaitu mendapatkan opini 

positif dari stakeholder seperti halnya perguruan tinggi yang 

merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Tujuan 
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terpentingnya adalah terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis 

sehingga nantinya terjalin kerja sama di bidang kampus. 

2. Melakukan penyusunan dan mengonsepkan campus relation 

dengan perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk 

diimplementasikan dengan perguruan tinggi yaitu melalui campus 

relation, melalui perencanaan ini  di lakukan berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan kampus, itu semua dalam rangka menjalin 

hubungan dengan perguruan tinggi di Riau dan terjalin kerja sama 

dan melakukan pemantau secara berkala. Dari perencanaan 

komunikasi eksternal campus relation yang telah dilakukan 

perusahaan di bidang public relation juga melakukan monitoring 

dan agenda rutin dengan perguruan tinggi di Riau yang sifatnya 

silaturrahmi dan waktunya fleksibel dan melakukan update 

informasi mengenai kampus sehingga hubungan yang terjalin 

semakin erat. 

3. Mengomunikasikan kegiatan kepada perguruan tinggi melibatkan 

implementasi dari tindakan dan komunikasi yang telah di desain 

untuk mencapai tujuan atau sasaran perencanaan komunikasi 

eksternal maka dibutuhkan komunikasi. Dalam perencanaan 

komunikasi eksternal dengan perguruan tinggi yaitu divisi public 

relations yang dalam pelaksanaanya langsung oleh pimpinan 

public relation dan dibantu secretary & eo perusahaan, dalam 

perencanaan komunikasi eksternal melalui campus relation yaitu 

apabila akan melakukan pertemuan yang sifatnya silaturahmi 

mengenai kampus, maka menggunakan etika komunikasi yang baik 

agar apa yang akan disampaikan di pahami akademisi perguruan 

tinggi di Riau dengan secretary & eo melalui via lisan maupu 

tulisan kepada perusahaan agar nantinya apat dijadwalnya acara 

pertemuan dengan akademisi perguruan tinggi di Riau. 

4. Selanjutnya mengevaluasi hasil dari campus relation dilakukan 

perusahaan dilaksanakan Implementasi pelaksanaan perencanaan 
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melalui campus relation sudah berhasil dan berjalan baik, dan 

mendapatkan efek terhadap perguruan tinggi yaitu kontribusinya 

dalam perspektif akademisi dan perusahaan dapat men-support 

berbagai perencanaan campus relation dengan perguran tinggi 

yang bertujuan menjalin hubungan baik dan harmonis dan terjalin 

kerja sama, mendapatkan good images dan keuntungan kedua 

belah pihak, perusahaan juga mempunyai tujuan yang sangat bagus 

yaitu memberi pemahaman mengenai corporate Industry, dan 

melalui perencanaan sudah sesuai perencanaan dengan harapan dan 

berjalan baik dengan terjalinnya hubungan baik dan harmonis dan 

kerja sama dengan perguruan tinggi dari perencanaan yang 

sebelum-sebelumnya dan yang akan dilaksanakan, dan ini akan 

terus berkesinambungan dan dilakukan monitoring secara berkala 

yang sifatnya silatuhrahmi untuk mendapatkan hasil maksimal. 

Berbagai perencanaan melalui campus relation yang diberikan oleh 

perusahaan kepada mahasiswa yang ingin magang contohnya dapat 

dirasakan manfaatnya, karena untuk melatih mahasiswa agar 

mendapatkan pelatihan untuk menghadapi dunia kerja yang 

sebenarnya dan tidak hanya magang tetapi masih banyak berbagai 

program yang dberikan perusahaan yang pastinya bermanfaat bagi 

mahasiswa 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisa diatas, penulis memberikan 

saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa perencanaan 

komunikasi eksternal melalui campus relation yang dikonsepkan dan 

disusun oleh public relation dan secretary & eo PT. IKPP. Tbk. Perawang 

sudah berjalan baik, tinggal melakukan evaluasi dan monitoring secara 

berkala agar perencanaan bejalan terus sesuai dengan harapan. 
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2. Perencanaan komunikasi eksternal campus relation harus lebih 

memperbanyak informasi agar akademisi perguruan tinggi mengetahui 

perencanaan komunikasi eksternal ini. 

Diperlukan koodinasi maksimal dari public relation PT. IKPP Tbk. Perawang 

dalam campus relation agar perencanaan komunikasi eksternal terus berlanjut 

seterusnya dan manfaanya dapat dirasakan secara berkala 


