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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan   

 Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil praktik kerja lapangan 

dapat dikemukakan beberapa simpulan yaitu: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang 

dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai 

moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan 

lingkungan. Agenda ini menjadi penting bagi Humas PDAM Surya Sembada 

Kota Surabaya guna menjaga image atupun citra perusahaan pada masyarakat. 

2. Prosedur pemberian bantuan CSR PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

dimulai dengan memproses surat pengantar dan proposal bantuan dana 

kegiatan yang di tujukan pada Direktur Utama PDAM Suraya Sembada Kota 

Surabaya. Selanjutnya menunggu persetujuan disposisi dari Direksi Perusahaan 

kemudian melalui Manajer Sekretariat dan Humas mengajukan permohonan 

pemberian bantuan ke bagian Anggaran dan Kas, untuk di proses sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

3. Permohonan bantuan dana kegiatan yang di terima oleh Direksi PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya akan dihubungi menyerahkan kuitansi bermateri 6000 

rupiah dan kemudian bagian humas membuat Surat Perintah Mencairkan Uang 

(SPMU) pada bagian Anggaran. Kemudian pihak Anggaran dan Kas 

memproses SPMU hingga uang cair dari bagian Kas. 

 

3.2 Saran  

 Berdasarkan praktik kerja lapangan yang dilakukan dan pembahasan yang 

telah di uraikan dapat dikemukanan beberapa saran untuk perusahaan yaitu: 

1. Sebaiknya pemberian bantuan kegiatan diberikan pada kegiatan yang 

memberikan feedback yang positif pada perusahaan. Sehingga tidak semua 

kegiatan mendapat persetujuan. 
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2. Sebelum memberikan bantuan dana kegiatan pada saat menghubungi pihak 

penerima bantuan dana kegiatan sebaiknya dijelaskan juga untuk 

mencantumkan logo PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai pihak 

sponsor kegiatan. 

3. Pemohon bantuan dana juga sebaiknya di jelaskan lebih detail tentang proses 

pencarian dana yang memerlukan waktu lama agar pada saat kegiatan acara 

pemohon dapat mengantisipasi kebutuhan dana selama bantuan dana dari 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya belum cair.  

4. Pada saat pemberian uang bantuan Corporate Soscial Responsibility pemohon 

diwajibkan untuk membawa Laporan Pertanggung Jawaban sebagai bukti 

pelaksanaan kegiatan.  

5. Sebaiknya belajar untuk adaptasi di dunia kerja. 

6. Sebaiknya sebelum melakukan pekerjaan ada baiknya mendengarkan intruksi 

pembimbing Praktik Kerja Lapangan dalam melaksanakan tugas. 

7. Sebaiknya lebih intens dalam konsultasi masalah deskripsi pekerjaan seorang 

Humas. 

8. Sebaiknya bertanya apabila belum mengetahui ruangan-ruangan yang ada di 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 
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