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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara mendalam 

dan observasi dari key informan dan informan selama penelitian di Radio  MNC 

Trjaya FM mengenai strategi public relations dalam kegiatan media relations proses 

rebranding radio Sindo Trijaya FM menjadi MNC Trijaya FM mendapatkkan hasil 

dari penelitian tersebut yang penulis kemas dalam bentuk kesimpulan. 

Penulis menarik kesimpulan bahwa dilakukannya rebranding karena brand 

Sindo Trijaya mengalami masalah di jumlah pendengar. Ikhsan divisi Public 

Relations MNC Trijaya menjelaskan, Dilihat dari data performance MNC Trijaya 

periode 2016-2017 menurut Nielsen Radio Audience Measurement mengalami 

penurunan pendengar dibandingkan dengan komptetior lainnya seperti Elshinta dan 

Sonora yang mengalami peningkatan pendengar.  

Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan publikasi di media 

eksternal maupun internal MNC Trijaya berhasil untuk meningkatkan data 

performance pendengar MNC Trijaya. Sebelum melakukan publikasi, divisi public 

relations merencanakan media planning agar informasi yang di publikasi tepat di 

targer pasar. Selain itu divisi Public Relations juag dibantu oleh staff MNC Trijaya 

lainnya yaitu dengan Sosial Media Officer yang membantu selama proses publikasi. 

Jobdesk seorang Sosial Media Officer di MNC Trijaya melakukan komunikasi 

dengan sosial media. Untuk membantu proses rebranding MNC Trijaya melakukan 

publikasi lewat sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Fanspage, Website 

dan Youtube Channel. Dari strategi yang dilakukan oleh divisi Public Relations dan 

Sosial Media Officer, radio MNC Trijaya FM mengalami kenaikan data performance 

pendengar MNC Trijaya dari sebelumnya dan bisa tetap bersaing di tengah ketanya 

pasar radio nasional di Indonesia. 
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Gambar 5.1 Data Perfomance Pendengar  MNC Trijaya 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama melakukan 

penelitian mengenai strategi public relations dalam kegiatan relations rebranding 

Sindotrijaya FM menjadi MNC Trijaya FM, saran dari penulis untuk Radio MNC 

Trijaya FM agar isi konten tetap focus pada yang ingin di targetkan sehingga tetap 

pada postioningnya sebagai “radio berita” dan informasi yang disampaikan berbeda 

dan lengkap sehingga para pendengar menemukan sesuatu yang berbeda dari radio 

station lainnya.  
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