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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian diatas, kajian

tentang peranan program corporate social responsibility PT. Pertamina EP Asset 1

Lirik field Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat menurut ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh

Perusahaan dengan tujuan masyarakat  dapat meningkatkan dan

mensejahterakan perekonomiannya yang berada di wilayah operasional

perusahaan dan dengan adanya program CSR ini berperan bagi masyarakat

Lirik karena bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan

sosial yaitu kemiskinan serta membuka lapangan pekerjaan dan menambah

penghasilan bagi masyarakat.

2. Faktor pendung dan penghambat program CSR PT.Pertamina EP Asset 1

Lirik. Yang mana faktor- faktor pendukung adalah usaha ini mendapat

dukungan serta piagam penghargaan dari camat Lirik, Bupati Inhu serta

Pemda kab. Siak, tersedianya bahan baku, masalah dana karena program

ini merupakan program yang berkelanjutan, serta tempat dan lokasi yang

strategis. Adapun faktor pengambat program CSR PT. Pertamina EP

Assset 1 Lirik antara lain adalah ketidak sabaran dalam menunggu hasil
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panen ikan, tidak disiplin serta tidak mentaati peraturan yang ada, adanya

hama penggangu dalam  pembudidayaan ikan.

3. Peranan program CSR PT. Pertamina  Lirik menurut prinsip Ekonomi

Islam dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan hibah

pemberian dan perusahaan sudah berusaha bertanggung jawab serta

menolong atas kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar lokasi

operasional perusahaan dengan memberikan bantuan 17 keramba ikan

yang sudah siap untuk di ternak.

B. Saran

Berdasarkanhasilpenelitiandankesimpulandiatas,

penulismemberikanmasukansebagaiberikut :

1. Dalam melaksanakan program CSR perusahaan sebaiknya bisa

berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat agar program –

program CSR bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kepada Masyarakat Lirik yang mendapatkan bantuan tersebut agar saling

bekerjasama dalam pembudidayaan ikan tersebut dan memanfaatkan

serta menjaga fasilitas yang sudah diberikan kepada masyarakat.

3. Perusahaan dalam menjalankan program CSR memilikinilai yang cukup

baikbagimasyarakat.

Denganadanyahaltersebuthendaknyamenjadiperhatian PT. Pertamina

untuklebihmeningkatkankegiatansosialdanlingkungankarenaselainmembe

rikanmanfaatbagimasyarakatsecaraumum,
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jugadapatmemberikankeuntungan yang berkelanjutanbagi PT. Pertamina

EP  Asset 1Lirik.


