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BAB V 

PENUTUP 

V.I Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan CSR dapat 

menggunakan pendekatan Teori Legitimasi. Legitimasi masyarakat 

merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan 

sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama 

terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan 

masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat 

sebagai sesuatu diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. 

Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya 

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Definisi tersebut 

mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), Pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk 

itu, sebagai suatu sistem mengedepankan keberpihakan kepada 

society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan 

masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi 

legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. 

2. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT 

Pertamina Hulu Energi ONWJ di bidang pendidikan dan lingkungan 

dapat dikategorikan ke dalam Socially Responsible Business 

Practice. Yang artinya perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis 

melampaui yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan 

investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan 

hidup. Praktik bisnis ini bisa memberikan kontribusi terhadap 

keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran 

UPN "VETERAN" JAKARTA



82 
 

 

energi di antara karyawan perusahaan. Karyawan juga akan timbul 

rasa bangganya sebagai bagian dari perusahaan yang 

bertanggungjawab secara sosial. Serta menimbulkan image positif 

dan meningkatkan kesan baik stakeholders terhadap perusahaan. 

3. Faktor yang mempengaruhi atau mendasari Pelaksanaan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ 

adalah adanya kesadaran perusahaan akan tanggung jawab terhadap 

kesinambungan lingkungan dan pengembangan masyarakat dan 

adanya ketaatan terhadap regulasi dari pemerintah. 

 

V.2 Saran 

Sesuai dengan kesimpulan, maka  dapat diajukan beberapa saran guna 

meningkatkan keberhasilan dalam meningkatkan pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di bidang pendidikan 

dan lingkungan, yaitu : 

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu 

dimonitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak 

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dan 

evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana 

pencapain tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang 

membutuhkan tindakan perbaikan. 

2. Meminta umpan balik (feed back) dari pihak penerima program 

khususnya masyarakat Desa Cilamaya Girang sebagai bahan 

evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program selanjutnya. 
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