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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan program corporate 

social responsibility dalam mempertahankan citra PT.Kievit Indonesia. 

Untuk itu peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara 

dan observasi sehingga mendapatkan informasi mengenai penerapan CSR 

PT.Kievit Indonesia. Dari peneitian yang telah dilakukan penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT.Kievit Indonesia merupakan perusahan multi nasional yang 

membangun pabriknya di Indonesia maka sebagai wujud tanggung 

jawab terhadap lingkungan sosial dilakukan pengembangan di 

sektor sosial dan ekonomi. Bentuk tanggung jawab sosial berupa 

pembuatan program CSR diantaranya adalah Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) dan Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo Upo. 

2. Program CSR direncanakan melalui pembuatan sosial mapping dan 

di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pembuatan 

program mengacu kepada masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat. Program PMT dilakukan secara berkelanjutan ini 

sesuai dengan keadaan masyarakat yang anak-anaknya 

membutuhkan bantuan tambahan gizi karena keadaan ekonomi 

orangtuanya kurang mampu. Sedangkan pemberdayaan karantaruna 

diadakan karena keberlanjutan setelah selesainya proyek 

pembangunan pabrik Kievit, anggota karangtaruna tidak ingin 

melepaskan begitu saja kerjasama tersebut. 

3. Pembuatan program CSR dilakukan secara preventif  sehingga 

mengurangi resiko adanya rasa tidak aman dari warga akibat 

produksi pabrik yang berupa limbah cair dan gas. Jikalau sampai 
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ada kasus membuat warga tidak anarkis sehingga dapat dilakukan 

pertemuan guna membahas masalah tersebut. 

4. Kedua program CSR dinilai mampu menjadi suatu program yang 

dapat memberikan makna positif perusahaan kepada masyarakat 

sehingga media tidak memberitakan hal-hal negatif perusahaan. 

Terlihat dari PT.Kievit Indonesia jarang mendapatkan berita negatif 

melalui media masa. 

5. Peningkatan citra dapat terlihat dari opini-opini baik yang 

diucapkan masyarakat mengenai penilaian mereka akan 

perusahaan. Terkhususnya masyarakat RW 09 dan 14 Cabean-

Salatiga yang merasakan langsung adanya pembuatan program 

CSR ini. Reputasi perusahaan bertambah berkat dukungan 

masyarakat yang mendukung melalui cara ikut langsung dalam 

kegiatan ini, animo besar yang timbul begitu terasa ketika warga 

secara berbondong-bondong datang ke Posyandu. Kemudian Kievit 

dikenal sebagai perusahaan yang menjalankan Good Corporate 

Governance. 

6. Komunikasi yang terjalin dua arah antara perusahaan dan 

stakeholder, sering dilakukan pertemuan dengan para kader 

Posyandu atau pun Koordinator Karangtaruna beserta para ketua 

RT dan RW membahas kegiatan selanjutnya. Langkah tersebut 

mempermudah perusahaan untuk mengkoordinasi kebutuhan 

masyarakat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas penulis memberikan saran 

yaitu : 

1. Saran Empiris : 

Dimasa mendatang perusahaan-perusahaan besar mulai 

mematokkan diri kepada sertifikasi ISO 26000, ISO 26000 begitu 

brilian secara konsep dan begitu visioner. Profit, People, and 
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Planet menjadi konsep dasar sebuah CSR yang mumpuni. Dari 

ketujuh isu sentral yang menjadi bahasan sertifikasi terdapat isu 

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang meyebutkan 

mengenai peningkatan kapasitas. Untuk wilayah RW disekitar 

Kievit citra yang terbentuk sudah sangat baik dan maksimal. 

Namun kedepannya dibutuhkan perluasan daerah yang lebih luas 

lagi akan target CSR. Sehingga warga yang belum terjamah dan 

merasakan manfaat keberadaan perusahaan Kievit dan persepsi 

mereka menyangkut pengertian tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat dengan segera disamakan. Sehingga citra perusahaan dapat 

sampai kepada masyarakat yang letaknya jauh dari pabrik dan 

program yang dibuat dapat merangkul seluruh masyarakat kota 

Salatiga. 

Kedepannya program CSR dapat menjadi salah satu kebijakan 

manajemen korporat yang sadar dampak nyata manfaat kegiatan 

ini. CSR bisa menjadi sebuah profitable bagi perusahaan, semacam 

CSR value sehingga pada kedepannya program ini bisa menjadi 

salah satu poin kebijakan perusahaan dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Saran Praktis 

Pada dasarnya sebuah perusahaan memerlukan publisitas demi 

terciptanya image perusahaan di kalangan stakeholdernya. 

Perusahaan lain berlomba-lomba untuk memberitakan dirinya 

melalui media masa agar perusahaan tersebut dapat diketahui oleh 

banyak orang bahwa mereka telah melakukan sebuah kegiatan 

yang bermanfaat untuk lingkungan banyak. Namun PT. Kievit 

Indonesia tidak melakukan publisitas terhadap kedua program 

CSRnya, padahal program PMT dan Pemberdayaan Karangtaruna 

sudah dilakukan sejak PT. Kievit Indonesia mulai berdiri.  

Walaupun begitu program-program yang di buat oleh PT. Kievit 

Indonesia tetap melekat dihati para warganya yang selalu datang 
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pada saat acara tersebut digelar. Animo masyarakat dari tahun 

ketahun mengalami kemajuan padahal kegiatan tersebut tidak di 

publikasi oleh media cetak maupun elektronik. Keadaan tersebut 

memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa 

mempertahankan citra perusahaan tidak hanya di dapat melalui 

publikasi di media masa, namun citra yang sesungguhnya adalah 

dengan membangun hubungan yang baik dengan warga disekitar 

perusahaan itu berdiri.  

3. Saran Pengembangan 

Mempertahankan citra yang sudah dijaga selama perusahaan itu 

berdiri merupakan sebuah pekerjaan yang sulit, membutuhkan 

kerjasama antara perusahaan dengan para stakeholdernya. General 

Affair yang menjalankan tugas Public Relations memegang kendali 

atas citra tersebut, karena merekalah ujung tombak dari gambaran 

diri dari perusahaan.  

Citra baik yang sudah dipertahankan oleh PT. Kievit Indonesia 

dapat ditingkatkan dengan melakukan evaluasi terhadap program-

program yang masih berjalan dan menambahkan perluasan akan 

khalayak yang akan menerima bantuan tersebut. Sehingga pada 

penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian 

dilihat dari stakeholder selain masyarakat dan pemerintah 

khususnya Kelurahan Mangunsari- Salatiga. 

 


