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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

Tinjauan Pelaksanaan Corporate Communication PT. Pindad (Persero) Bandung, 

penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan bahan masukan sebagai 

berikut : 

1. PT. Pindad (Persero) telah melaksanakan program-program corporate 

communication dengan tepat dalam menyampaikan pesannya kepada 

publik internal dan eksternal perusahaan, sehingga tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. Program-program corporate communication  

yang dilakukan oleh PT. Pindad (Persero) terdiri dari program internal 

perusahaan dan program eksternal perusahaan. 

2. Dalam pelaksanaan kegiatan corporate communication terdapat beberapa 

kendala yang dialami oleh PT. Pindad (Persero)  seperti : masih kurangnya 

kesadaran pegawai dalam menerima pengumuman-pengumuman, 

keterlambatan menghadiri pertemuan dan pelatihan, sarana fasilitas 

olahraga, tempat ibadah kurang memadai, kurangnya pemberian insentif, 

minimnya penggunaan media massa dalam mempromosikan dan 

memasarkan produk, tidak berani mengadakan pameran sendiri, peraturan 

yang terlalu sulit bagi media massa yang akan meliput.  

3. Solusi yang dilakukan PT. Pindad (Persero) dalam menyelesaikan kendala 

yang dialami dalam pelaksanaan program corporate communication yaitu, 

perbaikan etika dan perilaku dengan memberi sangsi yang tegas bagi yang 

melanggar, mengingatkan kembali pengumuman, lebih terbuka untuk 

menggunakan berbagai media massa dalam memasarkan produk, 

peningkatan insentif, perbaikan dan penambahan sarana fasilitas tempat 

ibadah dan olahraga, lebih terbuka untuk berbagai media massa dalam 

konferensi pers. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dan bermanfaat bagi PT. 

Pindad (Persero) yaitu sebagai berikut : 

1. Tampilan website perusahaan lebih diperbagus dan isi berita-berita di 

update dengan berita menarik. Penempatan spanduk ditempatkan secara 

strategis dengan tampilan yang menarik yang dapat terjangkau oleh semua 

pihak perusahaan. Penerbitan bulletin perusahaan ditambah jumlah 

halamannya, diisi dengan berita-berita lebih menarik lagi, dan bulletin 

dapat diberikan ke publik eksternal juga.  

2. Insentif bagi pegawai ditingkatkan terutama untuk yang lembur, dan juga 

pemberian hadiah-hadiah dan penghargaan dapat dilaksakan tidak hanya 

pada saat perayaan ulang tahun perusahaan namun di waktu lainnya. 

3. Pemilihan jenis iklan yang lebih efektif perlu dilakukan seperti melalui 

televisi, radio, majalah. Hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap 

image perusahaan yang tidak tertutup.  

4. PT. Pindad lebih berani mengambil keputusan mengeluarkan dana lebih 

untuk dapat mengadakan pameran sendiri. Divisi-divisi yang ada di 

perusahaan harus lebih meningkatkan lagi kerjasamanya di bidang 

pemasaran dan juga ilmu pengetahuan personal selling perlu ditingkatkan 

lagi mengenai produk perusahaan. 

5. Peraturan dibuat tidak terlalu rumit terutama bagi pelajar yang akan 

melakukan praktek kerja lapangan atau penelitian. Mengantar atau 

menyediakan kendaraan seperti sepeda, motor untuk bisa mencapai tempat 

yang akan dituju dengan cepat dan menghabiskan tenaga. 

 


