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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pengaturan Program CSR  (Kemitraan dan Bina Lingkungan) oleh 

PT. Telkom sudah sesuai, PT. Telkom telah melakukan pengelolaan dana 

dengan baik karena PT. Telkom telah mengeluarkan auran berupa 

Keputusan Direksi No. KD.21/PR000/COP-B0030000/2010  dan peraturan 

itu tetap mengacu pada Peratuan Kementrian BUMN tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan. Meskipun PT. Telkom sudah membuat 

aturannya sendiri dalam proses pelaksanaan CSR dan aturannya tetap 

mengacu pada Undang-Undang. Proses dan mekanisme penyaluran dana 

pinjaman program kemitraan juga tidak bertentangan dengan Undang-

Undang yang berlaku. 

2. Pelaksanaan program CSR pada PT. Telkom Semarang melaksanakan 

sesuai Permen BUMN No. 5 Tahum 2007  yaitu melaksanakan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan Program Kemitraan 

untuk memberikan modal dan pembinaan kepada Mitra Binaan dan Program 

Bina Lingkungan untuk membangun sarana prasarana umum sudah sesuai 

dengan peraturan. Meskipun dalam pengawasannya masih harus diperketat 

lagi. 
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3. Hambatan yang dialami PT. Telkom dalam menerapkan program CSR 

yaitu rendahnya pengajuan calon mitra binaan, tidak lengkapnya 

pengajuan proposal, mitra binaan tidak mengirim laporan keuangan 

triwulan, banyaknya mitra binaan yang tidak dapat mengembalikan 

pinjaman modal usaha, banyak UKM yg tidak menggunakan dana CSR 

dan banyak yg tdk mengembalikan dana CSR. Sedangkan hambatan pada 

program bina lingkungan dalam penerapannya, sering tidak adanya objek 

pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam mengeluarkan peraturan tentang CSR, PT. Telkom perlu membuat 

peraturan yang lebih ketat, seperti membuat Keputusan Direksi lagi tetapi 

hanya menyangkut tentang pelaksanaan program CSR, tetapi juga tetap 

memperhatikan isi dari UUPT, UUPM, dan Permen BUMN dengan cara 

melihat kenyataan pada penerapan program CSR di lapangan, supaya 

meminimalisir pemyalahgunaan dana Program CSR untuk membantu 

masyarakat.. 

2. Pelaksanaan program CSR yaitu Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan perlu lebih mendapat perhatian seperti dievaluasi program-

program CSR agar lebih banyak mendapat perhatian masyarakat dan lebih 

memperhatikan lingkungan. Dalam mengelelola penggunaan dana untuk 
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melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, anggaran dana harus 

transparan dan jelas diatur dalam peraturan perusahaan. 

3. Beberapa saran dari penulis tentang hambatan pelaksanaan CSR pada PT. 

Telkom yang mungkin akan berguna bagi perusahaan, antara lain : 

a) PT. Telkom harus menambah pegawai sebagai surveyer, supaya tidak 

salah sasaran dalam menerapkan program kemitraan, sedangkan untuk 

program binaan, perlu adanya pengawasan yang ketat dalam 

pelaksanaanya. 

b) Lebih selektif dalam menetapkan program sasaran Kemitraan dan Bina 

Lingkungan dalam segala aspek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


