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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil praktik kerja yang diperoleh penulis, strategi komunikasi 

Internasional Office (Badan Kerjasama Luar Negeri) Universitas Negeri Manado 

dalam membangun reputasi sudah melakukan tiga hal yang dianggap sangat penting 

dalam membangun reputasi yaitu dengan menjalin komunikasi, melaksanakan 

strategi komunikasi dan menjalankan kegiatan-kegiatan internasionalisasi untuk 

membangun reputasi International Office yang lebih baik. 

Dilihat dari segi komunikasi, International Office Universitas Negeri 

Manado memilih saluran komunikasi melalui media website dimana Universitas 

negeri Manado dan International Office (Badan Kerjasama Luar Negeri) memiliki 

website untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan dan informasi ke pihak luar 

Universitas Negeri Manado. 

Berdasarkan segi strategi komunikasi, International Office memiliki akun 

media sosial seperti Facebook dan Instagram serta website BKLN yang bisa diakses 

oleh publik untuk mengetahui informasi dan kegiatan-kegiatan International Office. 

Pihak International Office juga telah mengikuti beberapa workshop dan training 

untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini terlihat dengan terjalinnya 

kerjasama-kerjasama dengan universitas dan organisasi di luar negeri melalui MoU 

dan MoA sebagai bukti dari komunikasi yang terjalin dengan prima baik 

komunikasi internal maupun eksternal. Selain itu, dalam mewujudkan strategi 

komunikasi, International Office telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk 

mengimplementasi kerjasama dengan universitas dan organisasi international 

dalam bentuk kegiatan-kegiatan di tingkat nasional dengan universitas-universitas 

di luar negeri. 

Berkaitan dengan hal membangun reputasi, pihak International Office sudah 

berupaya melakukan penataan organisasi melalui penyusunan kembali Standar 

Operating Prosedur, penyusunan dan pelaporan dokumen Kerjasama secara online 

ke pihak Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu juga 
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membangun relasi dengan pihak pers melalui pemberitaan di media surat kabar 

online. Reputasi International Office menjadi semakin baik karena mampu 

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan international sebagai tindak lanjut dari 

kerjasama yang tertuang dalam MoU dan MoA antara Unima dengan universitas 

atau organisasi di luar negeri. 

Melalui kegiatan-kegiatan internasional tersebut pihak International Office 

sudah melakukan upaya maksimal dalam membangun reputasinya. International 

Office Universitas Negeri Manado menjadi lebih dikenal tingkat propinsi juga di 

tingkat nasional bahkan di tingkat global karena jalinan kerjasama dengan 

universitas dan organisasi di luar negeri. Ini tentu saja membawa reputasi yang baik 

bagi International Office maupun bagi Universitas Negeri Manado. 

IV.2 Saran 

 
Saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut: 

 
1. Media saluran komunikasi International Office yaitu website BKLN sebaiknya 

harus terus di update secara berkala, selain itu website ini dapat menambahkan 

informasi-informasi penting mengenai kegiatan-kegiatan international seperti link 

beasiswa luar negeri, informasi program magang luar negeri atau informasi 

training/workshop luar negeri bagi dosen dan mahasiswa 

2. Strategi komunikasi melalui facebook dan Instagram harus dimaksimalkan 

penggunaannya dengan giat menampilkan foto-foto dan video kegiatan 

internasional office. Sebaiknya memiliki operator atau staff yang khusus 

bertanggung jawab untuk mengelola postingan foto, video atau publikasi berita di 

media sosial. 

3. Dalam membangun reputasi sebaiknya International Office tetap terus 

meningkatkan hubungan kerjasama dengan universitas atau organisasi di luar negeri 

dengan menambah perjanjian kerjasama MoU dan MoA dan terus berupaya 

mengimplementasikan Kerjasama dalam kegiatan-kegiatan internasionalisasi 

kampus. 
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