
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Penulis

mempunyai kesimpulan yaitu:

1) Pelaksanaan kegiatan CSR PT.Semen  Padang mampu memberikan

dampak  positif  bagi perusahaan antara lain terciptanya hubungan baik

dengan masyarakat sehingga keberlanjutan perusahaan dapat tercapai.

2) Memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan

memberikan dana untuk keperluan Organisasi dan Instansi maupun

Pribadi.

3) Dampak dari pelaksanaan program BASINERGI MAMBANGUN

NAGARI sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar masyarakat.

4) Proses administrasi yang rapi dan jelas.

5.2 Saran Dan Kesan

a) Saran yang ingin penulis sampaikan setelah menyelesaikan PKL ini :

- Penulis berharap pelaksanaan masing-masing program Basinergi

Mambangun Nagari lebih diperhatikan dan ditinjau oleh jajaran CSR

PTSP agar tidak terjadi bantuan yang tidak tepat sasaran.

- Penulis juga berharap dalam pemberian bantuan berupa Dana maupun

DO sebaiknya ditindak lanjuti,Apa betul sipemohon mempergunakan



Dana ataupun DO sebagai mana mestinya yang sudah dicantumkan

dalam Proposal.

- Penulis berharap hubungan silaturahmi antara karyawan/i CSR

PT.Semen Padang lebih dipererat lagi.

b)  Kesan Penulis Selama Mengikuti Praktek Kerja Lapangan

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis selama penulis

melaksanakan PKL di PT.Semen Padang. Kesan saat pertama kali penulis

menginjak PT.Semen Padang penulis merasa senang dan bahagia karena dapat

melaksanakan PKL di tempat yang penulis inginkan,dan juga merasa bangga

karena PT.Semen Padang merupakan perusahaan semen tertua di Idonesia.

Selama penulis melaksanakan PKL di Biro CSR PT.Semen Padang

karyawan/i Biro CSR selalu memberi arahan kepada Penulis sehingga penulis bisa

mengerti dan memahami kegiatan yang belum pernah penulis lakukan

sebelumnya,serta memberikan arahan bila terjadi kesalahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan/i PT.Semen

Padang khususnya Biro CSR.Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih

kepada orang tua, dosen pembimbing dan jajarannya yang telah memberikan

arahan bagimana menjadi seorang pekerja yang baik dan benar, pembimbing

lapangan PKL yang telah  memonitor penulis setiap bulannya,dan teman-teman

yang selalu memberi semangat kepada penulis,sehingga penulis dapat

menemukan pengalaman.


