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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi PT.Serikat Putra agar lebih 

baik kedepannya. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi  Riau Nomor  6  Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada PT Serikat Putra di Desa Lubuk raja 

Kecamatan Bandar Petalagan Kabupaten Pelalawan), secara umum sudah  

terlaksakan tetapi berlum maksimal. Hal ini dikarnakan masih terkendala nya  

pada indikator,pendidikan,sosial dan keagamaan,pelestarian lingkugan 

hidup,usaha ekonomi kerakyatan,dan bidang kerja lainnya. dalam Peningkatan 

Kualitas Masyarakat, belum dilaksanakan dengan semestinya dan masih bayak 

masyarakat yang belum merasakan kepedulian dari perusahaan tersebut. 

Sedangkan aspek –aspek yang menentukan  implementasi peraturan 

daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan menurut edwerd  secara 

keseluruhan tanggung jawab sosial perusahaan sudah terlaksana namun belum  

maksimal.  Hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana. serta Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai,berakibat tidak dapat 

dilaksanakannya perogram secara sempurna karena mereka tidak melakukan 

pengawasan dengan baik. 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Studi Pada PT Serikat Putra di Desa Lubuk Raja Kecamatan 

Bandar petalagan Kabupaten Pelalawan) harus ada aspek resiasi sebagai mana 

yang telah penulis paparkan pada bab 2, tentang CSR dalam perspektif 

Islam,aspek ini mencakup  sebagai berikut: 

1. adil(Al-Adl) ,PT sarikat putra harus bersikap adil  terhadap masyarakat, 

islam telah mengaharamkan stiap hubugan bisnis atau usaha mengandung 

kezaliman dan mewajib kan terpenuhi nya keadilan. 

2. PT sarikat putra harus bersikap baik (Al-Ihsan) terhadap masyarakat 

sehingga perusahaan bisa berhubugan dan berkomunikasi lansung kepada 

masyarakat agar program kerja yang dilakukan oleh prusahaan dapat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. PT sarikat putra seharus nya memberi manfaat yang lebih luas dan tidak 

statis,misalnya pendidikan,kesehatan,dll sehingga program CSR nya 

berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

4. PT sarikat putra harus bersikap  amanah perusahaan yang menerapkan 

CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara 

otomatis terbebani di pundaknya.   


