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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akhirnya dapat 

menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini mengacu 

pada tujuan dan fokus penelitian, sebagai berikut: 

1. Dalam membuat dan menjalankan program Sekolah Satu Hati, AHM 

memiliki pedoman sendiri yang digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan program  CSR-nya. Pedoman tersebut teridi dari lima 

pilar CSR, yaitu Pilar Pendidikan, Pilar Lingkungan, Pilar Kesehatan, 

Pilar Pemberdayaan Masyarakat, dan Emergency Repons. Pilar 

Pendidikan merupakan landasan yang digunakan AHM untuk 

membuat program CSR, Salah satunya adalah Program Sekolah Satu 

Hati. Program Sekolah Satu Hati merupakan salah satu program yang 

berhasil dilaksanakan AHM karena respon masyarakat yang positif 

sehingga semakin bertambah permintaan sekolah yang ingin 

bergabung bersama Sekolah Satu Hati dan Program Sekolah Satu Hati 

masih berjalan hingga saat ini dan masih terus berjalan. 

2. Secara keseluruhan implementasi yang dilakukan Sekolah Sati Hati 

sudah cukup baik dilakukan sesuai dengan langkah-langkah model 

perencanaan Coombs dan Holladay 
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3. AHM merupakan perusahaan yang sudah lama berkomitmen 

memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. 

Sayangnya, program CSR tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban 

untuk memenuhi regulasi yang ada dan belum sepenuhnya dijadikan 

strategi bisnis perusahaan 

4. Banyak program CSR yang dilakukan AHM berpartisipasi dengan 

pemerintah, AHM hanya ingin memancing pemerintah untuk 

membantu memperhatikan masyarakat. disini AHM sudah membuka 

jalan, maka diharapkan pemerintah menindaklanjuti program yang 

sekiranya masih perlu dikembangkan 

5. Masih belum adanya tujuan yang spesifik dalam pencapaian dan 

survey untuk mengetahui keinginan masyarakat 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran praktis 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya , yakni sebagai 

berikut: 

5.2.1 SARAN PRAKTIS 

1. Peneliti menyarankan agar kedepannya AHM menambahkan 

jumlah SDM yang ahli di bidang CSR sehingga pada saat 

perencanaan dan implementasi dapat dilaksanakan lebih 

maksimal 
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2. AHM seharusnya melakukan evaluasi secara berkala dan 

terukur untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di 

buat sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

5.3 SARAN AKADEMIS 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan membantu 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan Model 

Perencanaan Corporate Social Responsibility dalam membentuk 

Community Engagement, dan meningkatkan penelitian bukan hanya 

Corporate tapi juga pada stakeholder-nya. 
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