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BAB V

PENUTUP

V.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sungak

Banten, dengan judul Pelaksanaan Program CSR “Air untuk Kehidupan” PT.

MahaDasha Utama dalam Mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kepada Masyarakat Desa Sungak, Banten melalui studi kasus Program Air untuk

Kehidupan, menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program CSR PT. MahaDasha Utama dalam

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat

Desa Sungak, Banten berjalan lancar. Corporate Communications PT.

MahaDasha melakukannya dengan melihat kondisi air dan fasilitas

sanitasi yang tidak memadai. Kegiatan Air untuk Kehidupan ini

mengajarkan masyarakat tentang kesehatan lingkungan serta

meningkatkan pendekatan antara perusahaan dan masyarakat.

2. Program Air untuk Kehidupan memberikan pendidikan tentang cara

hidup bersih dan sehat. Masyarakat telah melaksanakan tugasnya

dengan baik sehingga dapat merubah perilaku mereka dengan menjadi

lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

3. Program Air untuk Kehidupan ini menarik antusias masyarakat untuk

bisa merubah pola perilaku yang sebelumnya tidak terbiasa menjadi

terbiasa karena telah mendapatkan pengetahuan dan juga

memanfaatkan fasilitas yang telah di bangun untuk menerapkannya di

keseharian.

4. Corporate Communications PT. MahaDasha Utama melancarkan

pendekatan komunikasi secara langsung kepada masyarakat yang dapat

menghasilkan feedback dan interaksi sehingga dapat menciptakan citra

positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan

bersama.
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V.2  Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sungak

Banten, dengan judul Pelaksanaan Program CSR “Air untuk Kehidupan” PT.

MahaDasha Utama dalam Mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kepada Masyarakat Desa Sungak, Banten melalui studi kasus Program Air untuk

Kehidupan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Program Air untuk Kehidupan baiknya juga dilakukan di beberapa

wilayah di Indonesia yang juga masih kekurangan akses air bersih dan

fasilitas sanitasi. Agar tidak hanya wilayah tertentu saja yang

mendapatkan fasilitas sanitasi, air bersih, serta pengetahuan dan

pembelajaran akan cara hidup bersih dan sehat tetapi wilayah yang lain

juga patut mendapatkannya agar kesadaran masyarakat terhadap hidup

yang bersih dan sehat lebih besar dan luas sehingga dapat berdampak

pada keuntungan bagi kehidupan manusia di masa datang.

2. PT. MahaDasha Utama harus selalu memeriksa ke Desa Sungak,

Banten apakah masyarakatnya tetap melaksanakan tugas sesuai yang

diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.

3. PT. MahaDasha memberikan penghargaan kepada mereka yang selalu

mengingatkan dan mengajak orang lain untuk berperilaku hidup bersih

dan sehat agar budaya bersih dan sehat selalu melekat dalam diri

masyarakat Desa Sungak, Banten.

4. Selain itu juga, memberikan souvenir seperti alat mandi, bahan

masakan atau kebutuhan lainnya juga bisa menjadi salah satu cara agar

mereka semakin semangat menjalankan aktifitasnya menjadi warga

yang bersih dan sehat.
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