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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka 

dapat disimpukan sebagai berikut 

1. Kriteria usaha kecil yang bisa dibantu oleh TELKOM adalah usaha yang 

memiliki kekayaan paling banyak 200 Juta, memiliki hasil penjualan 

maksimal 1 Milyar, milik warga negara indonesia, berdiri sendiri, 

berbentuk badan perorangan, telah melakukan kegiatan usahanya minimal 

1 tahun dan tidak sedang menerima bantuan dari BUMN lain selain 

TELKOM. 

2. Kendala yang sering terjadi saat penyaluran dana PKBL, 

1. Dana PKBL diarahkan kepada para penerima yang sudah diatur oleh 

tim, atau orang terdekat tim sehingga penyaluran dana hanya pada 

kasus itu- itu saja.  

2. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan 

kegiatan riilnya.  

3. Penyalahgunaan dana PKBL tidak saja dilakukan oleh TELKOM 

tetapi juga oleh penerima.  

4. Belum adanya konvergensi perencanaan dan pelaksanaan program 

PKBL antara pemerintah dengan TELKOM, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM).  

3. Upaya yang dilakukan CDC TELKOM dalam menghadapi kendala saat 

penyaluran dana PKBL,  

1. CDC TELKOM melakukan pertukaran karyawan TELKOM di cabang 

regional kota berbeda dalam hal mensurvey mitra binaan. 

2. Mendapatkan pengawasan dari tim audit yang dikirim oleh BUMN 

langsung 

3. Dalam penggunaan dana yang diberikan TELKOM, mitra binaan 

mendapatkan pendampingan oleh pihak TELKOM  
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4. TELKOM membuat Sistem Informasi Manajemen dalam penanganan 

PKBL. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk memudahkan pengontrolan terhadap laporan keuangan CSR maka 

sebaiknya unit CDC PT. Telekomunikasi Indonesia membuat laporan 

keuangan yang ditujukan atau disajikan kepada BUMN dalam periode 3 

bulan atau triwulan. Sehingga BUMN akan lebih mudah melakukan 

pengontrolan mengenai besarnya dana  yang diberikan bagi mitra binaan.  

2. Dalam hal penggunaan dana yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi 

Indonesia kepada mitra binaannya, sebaiknya ada juga laporan kepada 

pihak PT. Telekomunikasi Indonesia bahwa mitra binaan sudah 

menggunakan dananya sesuai dengan yang dilampirkan pada saat 

pengajuan pinjaman. Sehingga pihak PT. Telekomunikasi Indonesia cukup 

melakukan pendampingan kepada mitra binaan yang benar- benar 

memerlukan pendampingan dalam menggunakan dana tersebut.  

3. Diharapkan PT. Telekomunikasi Indonesia mempunyai target pencapaian 

atau penyerapan dana dalam penyaluran dana PKBL untuk setiap wilayah. 

Dengan begitu penyaluran dana bisa lebih efektif dan diharapkan dapat 

mengurangi  permasalahan salah sasaran dan ketidak merataan dalam 

penyaluran bantuan. 


