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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kegiatan

Corporate Social Responsibility Bank Rakyat Indonesia melalui Program

Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) sebagai Bentuk Kepedulian Sosial

Masyarakat”, maka penulis menyimpulkan bahwa:

a. Implementasi dari program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) sudah

sesuai dengan konsep yang ada, mencangkup 5 hal, yaitu

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan dan penilaian.

b. Dalam poin pengorganisasian, Bank Rakyat Indonesia melakukan

pengorganisasian tersebut melalui annual gathering yang dihadiri oleh

seluruh mahasiswa penerima beasiswa, orangtua asuh dari masing-asing

universitas, dan perwakilan rektorat bidang kemahasiswaan.

c. Dalam poin penyusunan yang dilakukan dalam program Beasiswa

Nusantara Cerdas menggunakan kedua pendekatan. Hal ini dikarenakan

SDM yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan orang-

orang dipilih melalui seleksi yang ketat dan berkompeten di bidangnya,

dan dari segi penyusunan SDM organisasi penerima beasiswa, dibentuk

melalui forum yang dihadiri oleh mahasiswa, pihak kampus dan

perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia.

d. Dalam poin pengarahan, pengarahan yang dilakukan oleh pihak Bank

Rakyat Indonesia kepada para penerima beasiswa bersifat formal.

e. Dalam poin pengawasan, Bank Rakyat Indonesia melibatkan mahasiswa

dalam program kerja Bangga BERINDONESIA, serta aktif dalam group

di media sosial dan melibatkan pihak kampus dengan cara memberikan

orangtua asuh kepada mahasiswa yang bertugas mengawasi

perkembangan akademik penerima Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC).

f. Poin terakhir, mengenai penilaian, Bank Rakyat Indonesia melihat respon

positif dan keantusiasan yang diberikan mahasiswa penerima Beasiswa
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Nusantara Cerdas (BNC) dalam setiap program kerja Bangga

BERINDONESIA yang melibatkan para penerima beasiswa.

g. Implementasi dari program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) sudah

tercapai. Hal ini dikarenakan citra Bank Rakyat Indonesia semakin

meningkat, dan hubungan Bank Rakyat Indonesia dengan dunia

pendidikan semakin terjalin dengan baik, sehingga semakin bertambah

pemahaman masyarakat tentang tugas PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk,

sebagai bank nasional yang selalu berpartisipasi dalam memberikan

kepedulian sosial kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kegiatan

Corporate Social Responsibility Bank Rakyat Indonesia melalui Program

Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) sebagai Bentuk Kepedulian Sosial

Masyarakat”, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Hendaknya Bangga BERINDONESIA jika melaksanakan program kerja

yang melibatkan mahasiswa penerima beasiswa, sebaiknya jangan hanya

melibatkan mahasiswa yang aktif dalam group saja akan tetapi

melakukan secara bergantian intinya memberikan kesempatan juga

kepada yang kurang aktif untuk mendapatkan pengalaman dengan

mengikuti program kerja yang dilaksanakan dengan begitu tentunya

pemahaman tentang pencapaian dan tujuan PT. Bank Rakyat Indonesia

Tbk, semakin meningkat lagi.

b. Hendaknya Bangga BERINDONESIA membuat semacam forum kumpul

bersama yang dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun yang

dihadiri para penerima beasiswa dari seluruh univeristas, para penerima

beasiswa diberi kesempatan untuk memberikan saran dan menunjukan

keunggulan yang dimiliki, karena setiap daerah di wilayah timur pasti

memiliki keunggulan yang berbeda-beda. mungkin setelah ada forum

tersebut bisa saling sharing dan membuat BNC semakin berkembang

lebih baik lagi.
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c. Hendaknya Implementasi Kegiatan Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC)

yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, lebih

ditingkatkan lagi, dengan memberikan beasiswa tersebut kepada seluruh

perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia karena sampai saat ini ada

banyak mahasiswa yang berasal dari wilayah timur dan bagian terluar

Indonesia yang melaksanakan program kuliah di pulau Sumatera,

Sulawesi, Kalimantan, dan belum semua mahasiswa yang berasal dari

wilayah Timur yang sedang menjalani program kuliah di Perguruan

Tinggi Negeri di pulau Jawa mendapatkan beasiswa dari Bank Rakyat

Indonesia.
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