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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sebelum memahami betul sebuah permasalahan yang terjadi baik isu 

maupun krisis bagi suatu perusahaan maupun organisasi, maka mustahil 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya 

manajemen, baik manajemen isu maupun manajemen krisis. Kemudian dalam 

melaksanakan manajemen tersebut pada dasarnya Public Relations (PR) 

memiliki peran penting. Sama halnya dengan PT. KAI Daop 4 Semarang mereka 

juga melakukan tindakan atau manajemen yang baik dalam menyelesaikan 

masalah baik isu maupun krisis. 

Dalam hal ini Humas PT. KAI Daop 4 Semarang telah melakukan 

manajemen isu. Adapun hal yang telah dilakukan humas PT.KAI Daop 4 

Semarang dalam manajemen isu terkait kelangkan tiket kereta pada hari libur 

nasional di tahun 2016 adalah: 

1. Tindakan yang dilakukan Humas PT. KAI Daop 4 Semarang lebih 

berfokus dalam menghadapi lingkungan perusahaan yang ingin 

melakukan konfirmasi terhadap isu terkait kelangkan tiket kereta pada 

hari libur nasional di tahun 2016.  

2. Kemudian Humas PT. KAI Daop 4 Semarang untuk merespon isu terkait 

kelangkan tiket kereta pada hari libur nasional di tahun 2016 mereka lebih 

memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ajakan  

masyarakat untuk membeli tiket melalui media media cetak maupun 

internet sembilan puluh hari sebelum hari libur nasional dimulai 
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3. Selanjutnya Humas PT. KAI Daop 4 Semarang untuk merespon isu 

terebut mereka juga melakukan sosialisasi akan adanya kereta tambahan 

sebelum dan sesudah pada hari libur nasional tersebut. 

4. Humas PT. KAI Daop 4 Semarang telah melakukan peran PR dalam 

manajemen isu. Dimana dalam peran PR tersebut terdapat lima tahap 

aktivitas manajemen isu. Tetapi dalam kenyataannya Humas PT. KAI 

Daop 4 Semarang hanya melakukan tiga poin saja yaitu issue 

identification, issue analysis, dan action planning stage. Selanjutnya untuk 

dua poin tidak di lakukan oleh Humas PT. KAI Daop 4 Semarang.  

5. Dalam  issue identification Humas PT. KAI Daop 4 Semarang melakukan 

dengan cara memonitoring pemberitaan di media cetak dan internet, 

memperhatikan kotak saran yang berisi keluhan masyarakat terhadap 

pelayanan PT. KAI Daop 4 Semarang, melakukan FGD dengan wartawan 

dan dewan direksi, menjalin relasi dengan media sosial meskipun Humas 

PT. KAI Daop 4 Semarang tidak memiliki media sosial khusus.  

6. Teknik komunikasi kepada media secara langsung seperti dengan cara 

memberikan keterangan pers atau press conference adalah salah satu 

tindakan Humas dalam manajemen isu sehingga pemberitaan di media 

cetak maupun internet berubah menjadi nada yang netral maupun positif. 

7. Dengan melakukan manajemen isu tindakan Humas PT. KAI Daop 4 

Semarang secara tidak langsung adalah upaya untuk menjaga citra 

perusahaan. Tindakan yang telah dilakukan membuktikan bahwa citra 

PT.KAI Daop 4 Semarang masih baik, terbukti sampai sekarang minat 

masyarakat untuk menggunakan transportasi perkeretaapian semakin 

tahun semakin meningkat. 
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Setelah melakukan manajemen isu Humas PT. KAI Daop 4 Semarang 

juga terbukti melakukan manajemen krisis. Yang dimaksud dengan krisis adalah 

konflik pembangunan rel baru dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Stasiun 

Semarang Tawang di tahun 2016 yang mendapatkan perlawanan dari warga 

Kebonharjo Semarang. Meski permasalahan ini belum selesai sampai sekarang 

tetapi sejauh ini humas PT. KAI Daop 4 Semarang telah menjalankan perannya 

untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun hal yang telah dilakukan 

humas PT. KAI Daop 4 Semarang dalam manajemen krisis terkait konflik 

pembangunan rel baru dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Stasiun Semarang 

Tawang di tahun 2016 yang mendapatkan perlawanan dari warga Kebonharjo 

Semarang yaitu: 

1. Humas PT. KAI Daop 4 Semarang telah menerapkan komunikasi krisis, 

yaitu komunikasi krisis yang berkaitan langsung dengan penyediaan 

informasi kepada media dengan tujuan untuk pembatasan krisis agar 

krisis tidak semakin meluas. 

2. Dengan melakukan komunikasi krisis membenarkan/mengklarifikasi 

pemberitaan yang menyudutkan perusahaan secara langsung Humas PT. 

KAI Daop 4 Semarang mengurangi kepanikan publik dan melindungi 

perusahan dari kritik-kritik dari publik dan pihak lain yang berkepentingan.  

3. Pemberitaan di media yang awalnya sempat menyudutkan PT. KAI Daop 

4 Semarang karena adanya aksi demo dari warga Kebonharjo, setelah 

adanya komunikasi krisis yang diterapkan oleh Humas PT.KAI Daop 4 

Semarang berubah menjadi nada yang netral.  
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4. Kemudian dalam menyelesaikan krisis ini Humas PT. KAI Daop 4 

Semarang dibantu atau kerja sama dengan unit kerja lainnya, yang 

tergabung dalam penyelesain krisis tersebut. 

5. Komunikasi yang dilakukan oleh Humas dalam manajemen krisis sangat 

mempengaruhi pemberitaan di media. 

6. Dengan melakukan manajemen krisis tindakan Humas PT. KAI Daop 4 

Semarang secara tidak langsung adalah upaya untuk menjaga citra 

perusahaan. Tindakan yang telah dilakukan membuktikan bahwa citra 

PT.KAI Daop 4 Semarang masih baik setelah terjadinya krisis tersebut, 

walaupun kasus tersebut masih belum selesai. PT.KAI Daop 4 Semarang 

masih beroprasi dengan baik dan masih menjalankan program-program 

perusahaan. 

5.2 Saran 

Setelah peneliti melakukan analisa, maka peneliti dapat memberikan 

saran bagi perusahaan maupun penelitian berikutnya. Adapun saran yang pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagi  PT. KAI Dop 4 Semarang terhadap manajemen isu 

 Peneliti ingin memberikan pandangan bahwa pentingnya ada 

tahapan yang pasti dalam sebuah pengelolaan isu dalam sebuah 

perusahaan maupun organisasi. Karena hal tersebut dapat bertujuan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

manajemen isu. Adanya perhatian lebih mendalam oleh humas tentang 

mengidentifikasi isu juga salah satu keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan manajemen isu.  
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2. Bagi PT. KAI Dop 4 Semarang terhadap manajemen krisis 

 Pada bagian peneliti ingin memberikan pandangan bahwa strategi 

komunikasi krisis yang telah dilakukan oleh perusahaan hendaklah 

bersifat continue atau berkelanjutan, mulai dari memperhatikan 

pemberitaan tahapan krisis, krisis, sampai dengan pasca krisis. Dengan 

melakukan hal tersebut perusahaan yakin dengan strategi komunikasi 

krisis yang telah digunakan dengan tahapan krisis nya yang diterapkan 

kepada media telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

perusahaan. Kemudian pentingnya memberikan press release langsung 

dari perusahaan mengenai permasalahan yang sangat serius atau krisis 

juga salah satu kategori perusahaan dalam meminimalkan krisis. 

Selanjutnya pentingnya pemahaman krisis bagi sebuah perusahaan 

khususnya bagi humas karena krisis tidak hanya terjadi karena kesalahan 

dari pihak manajemen perusahaan melainkan krisis juga dapat terjadi bila 

suatu perusahaan mendapatkan aksi negatif dari masyarakat sekitar 

perusahaan terkait program apa yang sedang dijalankan oleh perusahaan 

tersebut. 

3. Penelitian Selanjutnya 

 Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan adanya 

penelitian lanjutan tentunya dengan menggunakan pendekatan penelitian 

yang berbeda. Miasalnya adanya penelitian tentang fungsi Public 

Relations dalam menjalankan manajemen isu dan krisis. Tujuannya untuk 

melihat perbandingan antara strategi Public Relations dan fungsi Public 

Relations dalam menjalankan manajemen isu maupun manajemen krisis, 
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atau penelitian selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian ini karena 

strategi  Public Relations dalam manajemen krisis tentang pembangunan 

rel baru dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Stasiun Semarang 

Tawang masih belum selesai.  

  


