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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Program CSR yang dilakukan PT Bara Prima Pratama merupakan salah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dengan sukarela kepada 

masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban yang standart yang harus dipenuhinya, 

namun hal ini bukan membebankan perusahaan melainkan mempermudah 

perusahaan dalam menjalankan bisnis yang direncanakan perusahaan dengan 

bertanggungjawab pada profit, people dan planet. Masyarakat sekitar yang 

terdampak oleh aktivitas perusahaanlah yang mendapatkan Program CSR dari PT 

Bara Prima Pratama, sehingga masyarakat desa Batu Ampar merasa terbantu dengan 

adanya perusahaan tambang ini. Masyarakat desa Batu Ampar sendiri merupaka 

target dari program CSR yang dilakukan perusahaan, karena sangat penting bagi 

perusahaan untuk dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Agar program CSR PT 

Bara Prima Pratama tidak salah sasaran diadakannya Forum Komunikasi 

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM) untuk membantu 

perusahaan dalam menentukan program CSR untuk masyarakat. Adapun Program 

CSR PT BPP dibeberapa bidang yaitu, pendidikan, sosial budaya, agama, kesehatan, 

olahraga dan pemuda serta sarana umum lainnya. 

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat sekitar, pada penelitian ini PT Bara Prima Pratama belum maksimal 

dalam melaksanakan program CSR, kurangnya sosialisasi dan perhatian perusahaan 

kepada masyarakat, sedangkan bukti nyata dalam observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti hanya sebagian yang menunjukkan bahwa program CSR yang 

dilaksanakan perusahaan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakta yang terdampak 

saja, karena program CSR yang terlaksana lebih pada bidang pendidikan yaitu 

pembangunan satu unit paud, selain itu bersifat dana yang diberika perusahaan 

kepada FKPPM sedangkan yang diinginkan masyarakat adalah bentuk fisik atau 

pembangunan yang laiinnya. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan narasumber tentang persepsi 

masyarakat desa Batu Ampar terhadap Program CSR yang dilakukan PT Bara Prima 
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Pratama sebagian besar masyarakat merasa terbantu dengan program CSR yang 

dilakukan PT Bara Prima Pratama tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian 

lagi masyarakat yang merasa biasa saja karena hanya di sebagian desa Batu Ampar 

saja yang terlihat oleh masyarakat mendapatkan bantuan yang besar sedangkan di 

daerah Batu Ampar lainnya hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Padahal 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu selaku humas PT Bara Prima 

Pratama, mereka memberikan program CSR pada 6 dusun di desa Batu Ampar dalam 

program ini semua dusun memdapatkan dana yang telah di tentukan perusahaan. 

Dalam persepsi ada beragam faktor yang dapat mempengaruhi persepsi 

seseorang diantaranya faktor internal (sosial budaya, psikologis, fisiologis, biologis) 

dimana persepsi seseorang akan berbeda apabila memiliki tingkat pendidikan, agama 

dan ras yang berbebeda maka persepsi mereka juga akan berbeda. Selain itu persepsi 

juga dipengaruhi oleh faktor fungsional yaitu pengalaman dimasa lalu juga dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang karena dari pengalaman seseorang belajar untuk 

tidak terjadi lagi hal yang sama dimasa yang akan datang. 

Persepsi masyarakat desa Batu Ampar terhadap program CSR yang dilakukan PT 

Bara Prima Pratama mendapat respon positif, masyarakat berterimaksih kepada PT 

telah membantu desa mereka, tetapi sebagian masyarakat lainnya merasa belum 

meksimal yang dilakukan perusahaan hanya sebagian masyarakat saja yang 

merasakannya dan tidak semua masyarakat yang dapat berkerja di perusahaan 

padahal seharusnya dengan adanya perusahaan dapat mengatasi pengangguran yang 

ada. Di desa Batu Ampar masih sangat kurang dalam hal pendidikan dengan adanya 

perusahaan masyarakat sangat senang denga adanya bantuan untuk pendidikan di 

desa mereka tetapi tidak semua masyarakat desa Batu Ampar mendapatkan bantuan 

pendidikan dari perusahaan padahal masih banyak anak-anak yang berprestasi putus 

sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya karena 

keterbatasan biaya.  

Selain itu pendidikan yang kurang membuat masyarakat desa Batu Ampar kurang 

mengetahui informasi terkait perusahaan atau pengetahuan umum lainnya sehingga 

masyarakat sulit untuk mempersepsikan sesuatu, sehingga yang mereka lihat dan 

alami mereka simpulkan sebatas yang mereka ketahui hal ini dikarenakan kurangnya 

pendidikan dan informasi umum lainnya yang mereka miliki.    
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B. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dalam 

menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap program CSR yang 

dilakukan PT Bara Prima Pratama dan bagaimana masyarakat merespon yang 

mereka lihat dari program CSR tersebut. Penelitian yang dilakukan belum sempurna 

karena ada keterbatasan peneliti dalam mendalami aspek-aspek yang terkait dengan 

penelitian, seperti sulitnya mendapatkan data perusahaan terkait visi misi dan 

struktur organisasi perusahaan karena data perusahaan ada di pusat yaitu di Jakarta, 

serta data yang dikirim melalui email tidak dapat dibuka. Kuranggya pengetahuan 

narasumber tentang Program CSR dan PT Bara Prima Pratama membuat narasumber 

sulit untuk mempersepsikan nya. 

 

C. Saran dan Kritik 

1. Bagi PT Bara Prima Pratama Khususnya pada Pelaksanaan Program CSR 

atau Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. 

Peneliti memberi masukan kepada PT Bara Prima Pratama sebagai berikut:  

a. Memperbarui kegiatan CSR yang telah dilakukan secara berkelanjutan 

agar perusahaan komitmen terhadap pembangunan ekonomi dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dapat mensejahterakan 

masyarakat sekitar. 

b. Mengoptimalkan lagi kegiatan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan 

dan memberikan program CSR yang melibatkan masyarakat banyak 

seperti kegiatan jalan sehat pada acara 17 Agustus sehingga perusahaan 

mendapat kesan yang lebih dimata masyarakat sekitar. 

c. Memberi perhatian pada masyarakat sekitar perusahaan bereksploitasi, 

sehingga masyarakat mengetahui tentang perusahaan dan kegiatan yang 

dilakukan perusahaan serta tujuan kegiatan tersebut. 

d. Sosialisasi Program CSR yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat 

sehingga tidak salah dipersepsikan oleh masyarakat. 
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2. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti memberikan saran pada peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian dalam bidang persepsi masyarakat pada program CSR yang dilakukan 

perusahaan tambang yang bertema program CSR di perusahaan tambang lainnya. 

Peneliti selanjutnya tidak hanya melakukan penelitian pada program CSR yang 

telah dilaksanakan perusahaan saja, tetapi juga program CSR yang akan 

dilaksanakan serta bagaimana proses berjalannya program CSR yang dilakukan 

perusahaan tambang.  

  


