
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Program kemitraan dan bina lingkungan sebagai tanggung jawab

perusahaan atau disebut Corporate Social Responsibility, PT. Perkebunan

Nusantara IV Kec. Sosa bentuk program yang dilaksanakan adalah (1)

Pemberian dana pinjaman modal kerja kepada usaha kecil dan koperasi,

Bantuan dana hibah, (2) Pendidikan (memberikan bantuan beasiswa dan

memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak). (3) Kerohanian

(perbaikan rumah-rumah ibadah). (4) Infrastruktur atau sarana umum

(perbaikan jalan, membantu pengadaan peralatan TK,SD,SMP, dan SMA).

(5) Sektor Kesehatan (pemberian bantuan dana untuk pemberian sembako,

obat-obatan, sunatan massal (6) Pelestarian alam (penghijauan).

2. PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa telah melaksanakan berbagai program

yaitu program kemitraan dan bina lingkungan yang diberikan kepada

masyarakat bagi sektor pendidikan, kerohanian, kesehahatan dan

infrastruktur. Dalam melaksanakan program tersebut ada beberapa kendala

yaitu komunikasi antara oihak perusahaan tentang program kemitraan dan

bina lingkungan masih kurang terlaksana, dan ini masih tergantung

hubungan kekeluargaan dengan pihak perusahaan. Serta

pengimplementasiannya lewat selalu melaporkan kegiatan-kegiatan

operasional, CSR, maupun  aktivitas-aktivitas  lain  dalam  bentuk

pengungkapan  di annual  report, website perusahaan,  maupun laporan-
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laporan  lain  yang  dirilis  perusahaan secara transparan sesuai dengan

prinsip-prinsinya.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program kemitraan dan

bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV jika dilihat dari segi tujuan,

bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip dan ajaran islam, namun

dari segi pelaksanaan dan pengimplementasian masih kurang dan

ketidakpastian informasi program belum sesuai dengan ajaran dan prinsip

ekonomi islam. Selain itu pendistribusian program ini belum terealisasi

dengan adil, karena dalam pelaksanaannya masih terlihat pihak hubungan

kekeluargaan.

B. Saran

Dari pemaparan-pemaparan diatas ada beberapa saran menurut penulis

perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Karena perusahaan telah lama berdiri dan banyak mendapatkan

keuntungan/laba kepada pengusaha disarankan mempertimbangkan untuk

lebih meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap

masyarakat sekitar perusahaan dari berbagai aspek materi maupun non

materi. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting bagi majunya

perusahaan dan merupakan faktor penggerak dari kelangsungan bisnis

perusahaan ini.

2. Kepada masyarakat untuk saling bekerjasama dengan PT. Perkebunan

Nusantara IV dalam mensukseskan program Kemitraan dan Bina

Lingkungan.


