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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Analisis Pelaksanaan 

Program CSR Bidang UMKM PT. Indah Kiat dalam Pemberdayaan Masyarakat, 

maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Program CSR Bidang UMKM PT. Indah Kiat dalam 

Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan berdasarkan indikator : 

a. Profit (Keuntungan) 

Pihak perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, 

melainkan termasuk para pelaku CSR yang telah membentuk pelatihan 

untuk masyarakat dan para pelaku usaha dalam hal memberikan 

kemajuan ekonomi stakeholder dan juga para pelaku CSR mempunyai 

Koperasi Rumah Pintar Abdul Wahid yang siap untuk meminjamkan 

bantuan modal untuk para pelaku usaha. 

b. People (Manusia) 

Perusahaan telah menerapkan beberapa bentuk kegiatan program CSR 

khususnya bidang UMKM dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan 

program ini, para pelaku CSR membina para pelaku usaha seperti 

petani buah, mengelas, kerajinan tali strapping, dll. Beberapa bentuk 

kegiatan yang telah diterapkan oleh para pelaku CSR dan pihak 

perusahaan masih berjalan sampai saat ini. Dengan adanya program 

ini, dapat membangun masyarakat sekaligus dapat mensejahterakan 
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masyarakat di sekitar perusahan. Apalagi dengan adanya pinjaman 

bantuan modal dari Koperasi Rumah Pintar yang dapat membantu para 

pelaku usaha. 

c. Planet (Lingkungan) 

Pihak perusahaan telah ikut andil dalam menjaga keadaan lingkungan 

yaitu dengan membuat program penghijauan taman, kemudian 

perusahaan menanam pohon-pohon di sekitar perusahaan atau di 

pinggir jalan raya. Perusahaan juga berupaya untuk menerapkan proses 

produksi yang aman dan bersih meskipun proses produksi pabrik yang 

tidak lepas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. 

2. Hambatan Pelaksanaan Program CSR Bidang UMKM PT. Indah Kiat dalam 

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya publikasi akan pelaksanaan program CSR khususnya 

bidang UMKM PT. Indah Kiat Perawang dengan beberapa media cetak 

dan digital. Seharusnya apa-apa saja yang menjadi bagian dari 

pelaksanaan dan jenis-jenis kegiatan CSR di bidang UMKM PT. Indah 

Kiat baik untuk di publikasikan sehingga masyarakat ataupun pihak 

lain dapat ikut berkontribusi, dan memungkinkan di konsumsi lebih 

luas. Publikasi hanya dilaksanakan secara internal melalui media 

internal seperti majalah dan secara digital melalui media portal. Dan 

publikasi yang dilakukan di website-website hanya mempublikasikan 

keberhasilan penyelenggaraan program CSR PT. Indah Kiat secara 
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garis besar dan bukan pelaksanaan ataupun jenis-jenis kegiatan CSR 

khususnya bidang UMKM.  

b. Dalam hal keterbatasan pelaku CSR, diperlukan beberapa pelaku CSR 

lagi untuk survey ataupun memantau kegiatan-kegiatan para pelaku 

UMKM di lapangan. Karena ini sangat berpengaruh sekali dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan program CSR bidang UMKM, baik itu 

untuk pelaku usaha sendiri maupun untuk perusahaan. Karena 

keterbatasan pelaku CSR tidak memungkinkan untuk survey ke 

tempat-tempat para pelaku usaha secara bersamaan. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas taman melalui 

program CSR yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Karena 

dengan adanya program penghijauan lingkungan seperti pembuatan 

taman oleh pihak perusahaan menunjukkan bahwasanya pihak 

perusahaan sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada 

lingkungan, dan masyarakat harus lebih peduli lagi terhadap apa yang 

sudah diberikan dengan merawatnya. 

d. Para petani yang mengeluh jika cuaca yang tidak stabil, misalnya hujan 

yang berkepanjangan yang bisa membuat banjir akan menghambat 

proses bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi jika 

musim panas, para petani tidak begitu mengeluh karena air tidak sulit 

untuk didapat. 

6.2 Saran 

  Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 
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telah diperoleh maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan PT. Indah Kiat harus tetap mempertahankan dan menjalankan 

tugas sekaligus tanggung jawab sosial kepada masyarakat di lingkungan 

sekitar perusahaan berada. Karena dengan adanya program Corporate Social 

Responsibility (tanggung jawab sosial) khususnya bidang UMKM ini bisa 

membantu masyarakat sekaligus dapat memberdayakan masyarakat di sekitar 

perusahaan. Tetapi PT. Indah Kiat juga harus memperhatikan bau limbah dan 

asap yang keluar dari cerobong asap pabrik karena bisa berdampak pada 

kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar dan dapat mengurangi udara 

bersih sekaligus dapat mencemarkan lingkungan. 

2. Pihak pemerintah Kabupaten Siak harus lebih memperhatikan dan melakukan 

pemeriksaan terhadap kualitas udara di sekitar PT. Indah Kiat. Pemerintah 

harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar perusahaan PT. Indah Kiat 

dengan melalukan peninjauan ulang terhadap lingkungan PT. Indah Kiat. 

3. Bagi masyarakat bisa memberikan saran dan masukan kepada pihak 

perusahaan terkait dengan bau limbah dan polusi udara dari cerobong asap 

Indah Kiat yang berdampak pada pencemaran udara, lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus peduli dengan 

lingkungan khususnya taman yang sudah dibuatkan oleh pihak perusahaan. 

 


