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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa strategi Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper dalam menanggapi isu kebakaran

hutan dan lahan yaitu :

1. Menentukan Masalah

Perusahaan melakukan monitoring untuk memilih masalah yang akan

dihadapi, dimana perusahaan memilih masalah melalui media yang menuding

perusahaan melakukan pembakaran hutan dan lahan.

2. Menyusun Program

Setelah menentukan masalah perusahaan merencanakan program humas untuk

menghadapi masalah yang akan dihadapi, disini perusahaan membuat press

release untuk dikirimkan kepada wartawan untuk memberikan informasi

kepada masyarakat kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. PT Riau

Andalan Pulp and Paper juga melakukan rountable (diskusi) dimana

perusahaan memberikan penjelasan melalui diskusi dan mengundang

parawartawan.

3. Menjalankan Program

perusahaan merencanakan program untuk menanggulangi kebakaran hutan

dan lahan, perusahaan mengumpulkan masyarakat yang mau ikut serta dalam
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kegiatan tersebut dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tersebut.

Melakukan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada

masyarakat sekitar.

4. Evaluasi

hal terkahir yang dilakukan oleh perusahaan adalah evaluasi, disini

perusahaan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejauh mana

efektifitas strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan tadi.

A. SARAN

Dalam kesimpulan hasil dari analisa penulis dapat memberikan saran kepada

humas PT. RAPP agar tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya mengenai isu

kebakaran hutan dan lahan antara lain :

a. Sosisalisasi yang dilakukan perusahaan tentang kebakaran hutan dan lahan

seharusnya dilakukan di awal bulan mulainya kemarau yaitu bulan maret,

supaya bisa menjadikan strategi tersebut sebagai pencegahan.

b. Bagi Public Relation PT. Riau Andalan Pulp & Paper diharapkan agar dapat

mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis agar

tidak terjadinya konflik yang berkelanjutan  yang dapat merugikan perusahaan

terhadap masyarakat sebagai Stakeholder perusahaan, Pemerintah,dan Media

sebagai pusat tempat penyebaran informasi.

c. Diharapkan juga kepada perusahaan untuk dapat mengetahui dan memberikan

perhatian yang lebih terhadap kondisi masyarakat, tentang apa yang

dibutuhkan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga tidak adanya

konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak.




