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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 Penulis melakukan kegiatan kerja praktik terbilang cukup singkat, yaitu dalam 

kurun waktu 3 bulan saja. Akan tetapi, sangat banyak sekali pengalaman yang dapat 

penulis ambil selama melakukan kegiatan kerja praktik di UTD PMI ini.  

          Pada di bagian tim humas di UTD PMI Kota Surabaya memiliki empat sebuah 

aktivitas yaitu: Komunikator, Relationship, Back up management, dan Good image 

maker. Dalam aktivitas humas sendiri yaitu sebagai aktivitas secara menyeluruh dari 

sebuah perusahaan, sebagai seorang humas yang memiliki tugas sebagai komunikator, 

tugas dan juga tanggung jawab seorang hubungan masyarakat tidak hanya sebatas 

penghubung atau penjembatan saja antara customer dengan perusahaan karena 

hubungan masyarakat juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk memberikan sebuah 

ide maupun gagasan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan itu 

sendiri. 

 Hubungan masyarakat juga memiliki aktivitas yaitu sebagai seorang back up 

management yang dimana humas ini memiliki tanggung jawab iuntuk melaksanakan 

tugas yaitu promosi sebuah perusahaan maupun produk dalam hal ini event donor yang 

akan ditawarkan kepada customernya. Namun, dalam dunia praktiknya terkadang 

seorang humas tidak bisa melakukannya sebuah sesuatu itu sendiri untuk melaksankan 

kegiatan promosi dan juga publikasinya. Public relations dari UTD PMI Kota 
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Surabaya akan membagikan tugas dan tanggung jawab bersama dengan para tim. 

Selanjutnya, humaslah yang akan menentukan mana yang baik untuk dipublikasikan. 

 Kemudian aktivitas public relations yang tepenting adalah image perusahaan, 

karena apapun aktivitas yang dilakukan oleh humas sendiri merupakan sebagai good 

image maker. Namun pada praktiknya, citra yang positif tersebut tidak langsung bisa 

disimpulkan sesaat saja setelah mempromosikan dan menjalin hubungan dengan 

masyarakat, karena memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan yang positif dari masyarakat.  Dari sini penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa aktivitas humas merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah perusahaan.  

IV.2 Saran 

Selama melakukan kerja praktik di UTD PMI Kota Surabaya penulis memiliki 

beberapa saran yang ditemukan ketika penulis melakukan kerja praktik lapangan, yaitu: 

1. Perlunya penambahan karyawan khususnya pada divisi humas, karena dari 

pengalaman peneliti, divisi humas di UTD PMI Kota Surabaya masih kurang 

tenaga kerjanya sehingga pekerjaan yang dilakukan cukup menumpuk dan 

banyak yang belum terselesaikan. Hal ini, berakibat pada kurang maksimalnya 

suatu pekerjaan di divisi tersebut.  

2. Untuk divisi humas sendiri di PMI perlu kebaharuan alat untuk media produksi 

konten seperti kamera dan tripod. Karena di UTD PMI masih menggunakan 

handphone untuk alat produksinya sehingga hasil yang didapat kurang 

maksimal.  
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