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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti dapat 

menyimpulkan strategi komunikasi yang dilakukan UFO Veteran Jakarta 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian 

Kegiatan Jambore Fotografi Mahasiswa Indonesia 

termasuk kedalam kegiatan fotografi di UFO Veteran Jakarta 

yang disampaikan Panorama melalui humas eksternal UFO 

Veteran dan menyebar dari humas eksternal kepada anggota UFO 

Veteran lainnya. Panorama menyampaikan secara lisan dan 

tertulis yang berupa undangan, poster, dan proposal kegiatan 

JFMI dari Panitia JFMI Jember dan Panitia JFMI Bali. 

b. Perencanaan 

Pada tahap ini, UFO Veteran menentukan siapa yang akan 

menjadi komunikator atau delegasi UFO Veteran untuk 

mengikuti dan merepresentasikan UFO Veteran pada acara JFMI. 

Komunikator yang wajib menghadiri adalah humas eksternal 

UFO Veteran yang saat itu adalah aktor EF dan aktor JT, dan 

anggota UFO Veteran lain yang mengikuti JFMI adalah aktor 

WW dan aktor RGD. Pemilihan aktor tersebut dilakukan secara 

sukarela siapa anggota UFO Veteran yang tertarik dan bisa 

mengikuti kegiatan tersebut dengan menanggung sebagian biaya 

yang dikeluarkan, dan sebagian lagi akan ditanggung oleh UFO 

Veteran. Namun, anggota UFO Veteran yang diperbolehkan 

mengikuti JFMI ketika itu hanya anggota tetap, anggota muda 

belum diperbolehkan atas pertimbangan keterbatasan biaya yang 

dimiliki UFO Veteran dan keamanan. 

c. Pelaksanaan 

Aktor EF dan aktor JT mengikuti acara JFMI di Jember. 

Sedangkan JFMI di Bali, UFO Veteran mengirim aktor JT, aktor 
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WW dan aktor RGD sebagai delegasinya. Ketika pelaksanaan 

yang berlangsung selama 3 hari, baik di JFMI Jember maupun di 

JFMI Bali, publikasi kegiatan JFMI yang diikuti UFO Veteran 

cenderung aktif melalui media sosial masing-masing delegasi 

yang mengikuti JFMI. Sedangkan pada media sosial UFO 

Veteran sendiri tidak dilakukan publikasi secara kontinyu.  

d. Evaluasi dan Pelaporan 

Evaluasi dan pelaporan dilakukan secara lisan dan tertulis yang 

disampaikan oleh humas eksternal UFO Veteran kepada 

bendahara dan sekretaris UFO Veteran, yang kemudian 

dilaporkan ke ketua umum UFO Veteran melalui rapat BPH dan 

ke seluruh anggota UFO Veteran melalui sidang istimewa 

anggota. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti 

memiliki beberapa saran dan masukan seperti berikut ini: 

1. Secara akademis: 

a. penelitian dapat menambahkan sumber penelitian terdahulu yang 

terbaru mengenai strategi komunikasi dan jaringan komunikasi, serta 

buku-buku rujukan mengenai strategi komunikasi sehingga penelitian 

dapat memakai hasil penelitian terdahulu yang terbaru dan relevan 

dengan kondisi kedepannya, 

b. penelitian dapat difokuskan kepada kuantitatif mengenai jaringan 

komunikasi secara utuh dan melihat apakah ada pengaruhnya terhadap 

peningkatan eksistensi organisasi, 

c. serta penelitian juga dapat difokuskan kepada kualitaitf mengenai 

strategi komunikasi dengan pengembangan teori-teori yang lebih 

relevan terhadap kondisi yang ada. 
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2. Secara praktis 

a. Humas UFO Veteran, baik humas eksternal dan humas internal, dapat 

bekerjasama memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh 

anggota UFO Veteran Jakarta atas kegiatan yang akan UFO Veteran 

ikuti, terlebih jka kegiatan tresebut merupakan kegiatan ajang nasional 

seperti JFMI. Alangkah baiknya dilakukan sharing session atau 

diskusi terbuka atas kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut kepada 

seluruh anggota UFO Veteran. Informasi tersebut juga dapat 

diteruskan kembali dari anggota yang satu kepada anggota lainnya. 

Sehingga dapat menjangkau seluruh anggota UFO Veteran yang aktif 

pada periodenya. 

b. Delegasi yang diturunkan oleh UFO Veteran ke acara nasional seperti 

JFMI dapat mengirimkan lebih banyak anggota UFO Veteran baik 

yang sudah berpengalaman maupun yang belum berpengalaman, agar 

semua anggota UFO Veteran mendapatkan kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman dan relasi yang banyak serta dapat bertukar  

ilmu pengetahuan dan peningkatan kemampuan pada bidang 

peminatan terkait. Apalagi acara yang diselenggarakan tersebut 

mengundang dan menghadiri banyak delegasi dari komunitas di 

berbagai daerah di Indonesia. Dan yang terpenting dapat menjaga 

nama baik UFO Veteran dan nama baik UPN Veteran Jakarta 

sehingga UFO Veteran dapat lebih diakui keberadaannya dalam 

komunitas fotografi mahasiswa se-Indonesia. 

c. UFO Veteran dapat mengajukan proposal kegiatan serupa kepada 

pihak kampus melalui AKPK, dan apabila aplikasi SIWA telah resmi 

digunakan dapat melalui aplikasi tersebut, untuk mendapat dukungan 

baik moril maupun materil dengan pengajuan kegiatan pada awal 

periode kepengurusan yang baru dan pada 2 bulan sebelum acara 

tersebut dilaksanakan. 

d. UFO Veteran dapat mengajukan artikel publikasi kepada pihak humas 

kampus mengenai kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan 

nasional, seperti JFMI, yang sedang diikuti oleh UFO Veteran. 
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Sehingga, UFO Veteran semakin dikenal baik dan eksis dengan 

memiliki beragam prestasi, serta beragam kegiatan yang diikuti dan 

dilaksanakan. Dan juga UFO Veteran dapat melakukan publikasi 

secara kontinyu pada media sosial dan website yang dimiliki UFO 

Veteran sendiri. Sehingga dapat merepresentasikan citra baik 

organisasi bahwa UFO Veteran sendiri juga bangga akan beragam 

prestasi, beragam kegiatan nasional yang diikuti, dan beragam 

kegiatan maupun karya yang UFO Veteran kreasikan. 

e. UFO Veteran juga dapat mengikuti kegiatan perlombaan tingkat 

nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi 

Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang 

kesenian, yaitu Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional 

(PEKSIMINAS) di kategori fotografi, seni lukis, komik strip, dan 

desain poster, serta Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI). 

Sehingga UFO Veteran dapat meningkatkan eksistensi, pengakuan 

dari publik, atas prestasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, serta 

dapat membawa nama kampus UPN Veteran Jakarta mendapatkan 

tambahan nilai prestasi pada Sistem Informasi Manajemen 

Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) yang ada pada 

Kemendikbud. 

f. UFO Veteran dapat melakukan atau membantu anggota UFO Veteran 

Jakarta dalam pelaporan prestasi mahasiswa kepada pihak kampus 

secara berkala. Pelaporan yang dilakukan bukan hanya sertifikat 

kejuaraan dan tingkatan perlombaannya saja, melainkan juga 

banyaknya peserta yang mengikuti perlombaan tersebut, serta surat 

tugas dari pihak kampus. 
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