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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

  Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Federal International 

Finance atau FIFGROUP pada pilar pendidikan yaitu Jam Sosial FIFGROUP 

Mengajar, Jam Sosial FIFGROUP Mengajar merupakan suatu kegiatan CSR yang 

dibuat untuk masyarakat disekitar perusahaan. Sasaran dalam program ini adalah 

sekolah-sekolah di sekitar ruang lingkup perusahaan mulai dari SD, SMP dan 

SMA/K. Program ini adalah kegiatan belajar mengajar yang di bantu langsung oleh 

para karyawan FIFGROUP. Karyawan FIFGROUP ikut berkontribusi langsung 

dalam kegiatan atau program Jam Sosial FIFGROUP Mengajar. Materi yang 

disampaikan atau yang diberikan oleh pengajar (karyawan) adalah materi-materi 

yang jarang diajarkan disekolah-sekolah formal, materi-materi yang diberikan salah 

satunya adalah materi Safety Riding. Banyak juga para pelajar yang tidak membawa 

kelengkapan surat-surat berkendara seperti STNK dan SIM, para pelajar tidak 

membawa SIM atau surat izin mengemudi karena banyak dari para pelajar yang 

masih di bawah umur.  

Maka dari itu pihak CSR FIFGROUP membuat suatu program yang 

bertujuan untuk meninimalisir angka kecelakaan lalu lintas pada anak dibawah 

umur atau pelajar di dalam Program Jam Sosial FIFGROUP Mengajar. Peran 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) FIFGROUP dalam membuat dan 

melakasanakan Program Corporate Social Responsibility “Jam Sosial FIFGROUP 

Mengajar dalam Meningkatkan Pengetahuan Safety Riding Pelajar ialah melalui 

beberapa tahapan yang pertama adalah melakukan perencanaan seperti mapping, 

mapping istilah yang sering disebut oleh Tim CSR FIFGROUP saat melakukan 

perencaan awal dalam membuat sebuah program CSR. Tahapan kedua ialah tahap 

implementasi, tahapan implementasi yang dilakukan oleh tim CSR FIFGROUP 

menyusun strategi dan kebijakan program dari department yang bersangkutan. 

Tahapan ketiga yang dilakukan CSR FIFGROUP ialah tahapan evaluasi, pihak CSR 

FIFGROUP selalu melakukan evaluasi saat sudah selesai melaksanakan suatu 

kegiatan atau program. Tahapan yang terakhir ialah tahap pelapor, tim CSR 

FIFGROUP melakukan proses pelaporan program pada seminggu setelah 
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dilakukannya atau berjalannya program tersebut. Dan yang bertanggung jawab 

semua laporan seperti informasi dan dokumentasi adalah pihak departemen CSR. 

Pelaporan program Jam Sosial FIFGROUP Mengjar juga sudah sesuai dengan 

sasaran. 

 

V.1 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, penulis 

menyampaikan saran yang berkaitan dengan penelitian Peran Program Jam Sosial 

FIFGROUP Mengajar dalam Meningkatkan Pengetahuan Safety Riding pelajar, 

berikut saran dari penulis: 

1. Saran penulis tim Corporate Social Responsibility PT. Federal International 

Finance atau FIFGROUP lebih memperbanyak program CSR untuk pilar 

pendidikan tidak hanya Program Jam Sosial FIFGROUP Mengajar dan 

Pelatihan Guru, tetapi ditambahkan dengan Program Beasiswa untuk siswa 

dan siswi sekolah yang berada disekitar lingkungan perusahaan.  

2. Untuk program Jam Sosial FIFGROUP Mengajar, saran dari penulis agar 

tidak di implementasikan di sekolah di sekitar ruang lingkup perusahaan 

saja tetapi lebih diperluas.  

3. Untuk tahapan pelaporan sebaiknya tidak hanya berupa dokumentasi saja 

tetapi buatlah sebuah berita di media cetak dan online agar pihak eksternal 

perusahaan dapat melihat hasil program CSR FIFGROUP.  
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