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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil dari Persepsi 

Masyarakat Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 

Pertamina EP Field Sangasanga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di 

Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini termasuk 

dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian 

dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan 

data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 Disini terdapat beberapa faktor atas program CSR yang dinilai 

kinerjanya, yaitu: Pelaksanaan program CSR, penggunaan metode/alat bantu 

pada program CSR, daya simpati dan sikap termasuk dalam penyampaian 

program tersebut, pencapaian tujuan dan harapan, kesempatan berpendapat. 

Adapun beberapa faktor yang dinilai kinerjanya harus diperbaikin yaitu 

penguasaaan materi dalam program CSR, ketepatan waktu penerimaan pada 

program, perencanaan dalam program, monitoring program, evaluasi untuk 

program kemonuikasi penyampaian program CSR dan faktor pemberian motivasi 

pada program CSR. 

 

 

Kata Kunci: persepsi masyarakat, corporate social responsibility, kesejahteraan.  

 

 

Pendahuluan  

 Bagi organisasi untuk merancang program CSR yang efektif dan tepat 

sasaran, persepsi perusahaan sangat penting.Tujuan CSR perusahaan harus selaras 

dengan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi perusahaan (Prutina 2016:239-
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260). Program CSR yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat sekitar 

memiliki keunggulan dalam memberikan keahlian dan kemampuan profesional 

yang mungkin tidak diterima atau tidak mampu oleh masyarakat. 

 Bantuan tersebut masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan 

belum mampu menyentuh aspek-aspek strategis ekonomi pembangunan 

masyarakat disekitar wilayah kerja. Meskipun secara normatif penyelenggaraan 

CSR didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial di dalam 

pelaksanaannya masih dibayangin oleh pencitraan positif dari perusahaan saja. 

Perusahaan secara garis besar belum memiliki sebuah perencanaan strategis atau 

cetak biru pelaksanaan program yang komprehensif, terhadap pelaksanaan 

program ( Ardianto dkk, 2011) 

Memegangnya, mempelajari keterampilan manajerial yang 

memungkinkan pendekatan yang baik dan inovatif untuk penyelesaian masalah, 

dan mendapatkan pengalaman melalui pelatihan perusahaan sehingga karyawan 

dapat menjalankan bisnis mereka sendiri. Menurut Chairil (2007:285), program 

CSR ditujukan untuk pengusaha di kedua sektor industri dan non industri. 

Korporasi, bila dikelola dengan baik, dapat berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi yang sehat. 

Berdasarkan hasil social maping yang dilakukan PT Pertamina EP Field 

Sangasanga, bekerja sama dengan potensi di sektor budi daya ikan air tawar, 

peternakan, dan perkebunan. 

Sebagai perusahaan minyak nasional, PT Pertamina EP memiliki misi 

menjadi organisasi kelas dunia yang didedikasikan untuk pencapaian Millenium 

Development Goals (MDGs), salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dan 

degradasi lingkungan di negara berkembang. 

Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT 

Pertamina EP Field Sangasanga mengimplementasikan program CSR, dan 

melalui indikator apa program CSR tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

kebutuhan, manfaat, dan sejauh mana tingkat efisiensi pelaksanaan program 

dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. 

Sebagai salah satu perusahaan industri terbesar di dunia, PT Pertamina EP 

menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan CSR, terutama dalam 

hal perencanaan dan pelaksanaan program CSR, serta indikator yang digunakan 

oleh PT Pertamina EP untuk dapat melaksanakan CSR yang baik, seperti 

dokumen MDGs, perundang-undangan, dan ISO 26000. Penelitian ini bertujuan 

untuk menilai efektivitas implementasi serta respon dan keterlibatan masyarakat 

dalam program CSR. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program pada 2011 cukup kuat, yaitu sebesar 80 persen. Hal ini 

dikarenakan pada awal pelaksanaan program, jumlah masyarakat yang aktif masih 

relatif sedikit, dan merupakan cetakan awal agar intensitas pelaksanaan dan 

kegiatan dapat lebih mudah dilaksanakan. 

 Pada tahun 2012, seiring dengan bertambahnya jumlah anggota 

masyarakat yang aktif, keterlibatan masyarakat turun 10%, diikuti oleh partisipasi 

rendah sebesar 10%. 
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Atas dasar latar belakang yang ada, dibuat perumusan masalah penelitian 

terkait didapat berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSR) yakni: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar di Kecamatan Sangasanga 

partisipasi/peranan masyarakat terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Pertamina EP Field Sangasanga ?  

2. Bagaimana respon masyarakat penerima manfaat program Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) PT. Pertamina EP Field Sangasanga  terhadap program 

CSR di Kecamatan Sangasanga ? 

 

Kerangka Dasar Teori  

Persepsi 

Menurut Suranto AW (2010: 107) “Persepsi merupakan proses internal 

yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari 

luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita 

akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat 

dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan 

dunia sekelilingnya”.  

Persepsi menurut Young dalam Adrian (2010:1), adalah proses 

mempersepsikan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi hal-hal fisik dan sosial, 

dan penginderaan itu dipengaruhi oleh rangsangan fisik dan sosial di lingkungan. 

Sensasi lingkungan akan digabungkan dengan item yang diperiksa sebelumnya, 

seperti harapan, nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain. 

Menurut Shaleh (2009:110) menyatakan bahwa “persepsi merupakan 

sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat 

menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.” 

Persepsi, menurut kepercayaan populer, adalah pengamatan individu atau 

proses memberi makna sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, 

atau objek lain melalui panca indera, yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan untuk memberikan umpan balik. tentang baik 

atau buruk, aspek positif atau negatifnya.  

 

Proses Terjadinya Persepsi 

Proses persepsi, menurut Walgito (2003:71), terjadi ketika suatu item 

membangkitkan stimulus pada indra atau perseptor. Proses stimulasi untuk indera 

adalah aktivitas internal dan fisik. Saraf sensorik membawa rangsangan yang 

diterima oleh organ indera ke otak. Mekanisme ini dikenal sebagai pusat 

kesadaran, dan memungkinkan orang untuk menyadari apa yang mereka lihat, 

dengar, dan rasakan. Ini dikenal sebagai proses psikologis. 

Dengan demikian, akhir dari proses persepsi dapat didefinisikan sebagai 

kesadaran individu, misalnya, apa yang dilihat, didengar, atau disentuh, yaitu 

stimulus yang diterima melalui indera. Ini adalah langkah terakhir dalam proses 

persepsi, dan dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. 

Menurut pendapat Young dalam Adrian (2019:1) yang dimaksud dengan 

persepsi adalah persepsi merupakan aktivitas menghindari, mengintegrasikan dan 

memberikan penilaian pada obyek-obyekfisik maupun obyek sosial, dan 
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pengindraan tersebut terganrung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada 

dilingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama 

dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-

harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain.   

 

Pengertian CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan sosial dan sekitar dimana ia berada, seperti melakukan suatu 

kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan 

melindungi lingkungan, atau pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. 

sumbangan untuk pemeliharaan fasilitas umum di wilayah tersebut, sumbangan 

untuk membangun fasilitas desa/masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat 

bagi masyarakat luas, terutama yang tinggal di sekitar perusahaan. 

Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh 

terhadap nilai suatu perusahaan. CSR didefinisikan sebagai penyediaan informasi 

tentang operasi perusahaan dan pengaruhnya terhadap isu-isu sosial dan 

lingkungan (Mathews, 1995). 

Pengertian Kesejahteraan 

Menurut Pigou (1960:1), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari 

kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pengukuran uang.  

Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan 2 (dua) hal yaitu menurut 

Campbell 1976 Sumawan dan Tahira, 1993 dan Milligan et al, 2006 yaitu: 

a. kesejahteraan subjektif dan  

b. kesejahteraan objektif. 

Dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya bahwa kesejahteraan ditujukan 

pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Perasaan bahagia atau 

melankolis, kedamaian atau kecemasan spiritual, dan kepuasan atau 

ketidakpuasan adalah indeks subjektif kualitas hidup pada tingkat individu. 

Indikasi obyektif di tingkat keluarga adalah kecukupan keadaan tempat tinggal 

(dibandingkan dengan standar), seperti ada tidaknya air bersih. Kepuasan anggota 

keluarga terhadap kondisi rumah merupakan indikator subjektif. 

 

Definisi Konsepsional 

(CSR) yang sering disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, 

merupakan salah satu kegiatan wajib perusahaan dalam memenuhi tanggung 

jawab sosialnya kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No.40 tahun 2007 Kewajiban melaksanakan tugas sosial dan lingkungan dalam 

menjalankan usaha di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam. 

Bagian terpenting dari kesejahteraan, menurut Mosher (1987:64), adalah 

pendapatan, karena beberapa aspek kesejahteraan rumah tangga bergantung pada 

pendapatan. Uang rumah tangga, terutama bagi individu yang berpenghasilan 

rendah, membatasi pemenuhan kebutuhan. 

Pilih salah satu kegiatan CSR yang merupakan bagian dari strategi Humas 

untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi bagian dari perencanaan strategis 
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kegiatan CSR khususnya pada kegiatan Kompas Clean Action 2012, dan 

menjadikan hal tersebut sebagai latar belakang penulis membuat Implementasi di 

Corporate Social Kegiatan Tanggung Jawab (CSR) PT Pertamina EP Lapangan 

Sangasanga di Kabupaten Sangasanga untuk melihat jalannya proses dan 

memastikan pelaksanaan kegiatan CSR dan 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menyelidiki 

dan memahami signifikansi yang dikaitkan oleh beberapa individu atau kelompok 

individu dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif ini 

menghubungkan kegiatan-kegiatan penting termasuk mengajukan pertanyaan dan 

mengikuti prosedur, mengumpulkan informasi tertentu dari partisipan, 

mengevaluasi data secara induktif dari topik tertentu ke tema universal, dan 

menafsirkan signifikansi data. 

 Model pendekatan kualitatif dalam riset ini ialah sesuatu tata cara riset 

deskriptif, yang memusatkan riset kepada tujuan buat menguraikan serta 

menggambarkan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina EP Field Sangasanga Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

 

Sumber dan Jenis Data 

penulis menggunakan pemilihan narasumber dengan informen sebagai 

sumber untuk mendapatkan data disertai dengan penjelasan dengan pengambilan 

data bersumber dengan menggunakanteknik purfosiv sampling, sumber data 

biasanya berupa orang simbol dan tempat yang dapat memberikan sebuah 

jawaban yang sesuai standar bentuk tulisan, nisan, tampilan dan tanda.  

Adapun sumber data yang diperlukan sebagai berikut: 

Data primer merupakan data diambil secara langsung oleh peneliti melalui 

wawancara dan observasi terhadap informen. a. Humas PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga. b. Camat Kecamatan Sangasanga. c. Lurah Kelurahan Sarijaya. d. 

Masyarakat Sekitar di Kecamatan Sangasanga. 

Data sekunder merupakan data yang diambil yang bersumber dari bacaan 

dan sumber lainnya seperti dokumen surat kabar, buletin, majalah ilmiah, sumber 

arsip, dokumen pribadi dan sebagainya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut:  

1. Penelitian kepustakaan (Library Research),  

2. Penelitian lapangan (Field Work Research),  

a) Observasi 

b) Wawancara, 

c) Penelitian Dokumen 
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Teknik Analisi Data 

Riset ini memakai metode analisis informasi model interaktif serta 

memakai riset permasalahan selaku fokus riset, bagi Milles serta Huberman 

analisis informasi ialah yang terdiri dari sebagian alur aktivitas yang terjalin 

secara bersamaaan ialah: Pengumpulan Informasi, Kondensasi Informasi, 

Penyajian informasi, Penarikkan Kesimpulan/ Verifikatif. Milles, Huberman dan 

Saldana (2014:31-33) 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2013:89) “Analisis telah dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai hasil penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori 

yang grounded” . Jadi analisis informasi dicoba semenjak merumuskan 

permasalahan serta berlangsung sampai pengumpulan informasi serta penarikan 

kesimpulan pada akhir riset. 

Model pendekatan kualitatif dalam riset ini ialah suatu tata cara riset 

deskriptif, yang memusatkan riset kepada tujuan buat menguraikan serta 

menggambarkan tentang persepsi masyarakat terhadap program CSR PT. 

Pertamina EP dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Sangasanga 

Kabupaten Kutai Kartanegara.   

 

Hasil Penelitian  

Persepsi Masyarakat Terhadap Program CSR Pada PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga 

“Persepsi adalah proses internal yang dikenali oleh manusia dalam 

memilih dan mengatur rangsangan yang berasal dari luar,” tulis Suranto AW 

(2010:107) Indra menangkap rangsangan, dan pikiran serta perasaan kita secara 

naluriah memberikan makna kepada mereka. Penulis dapat menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu sudut pandang atau pendapat 

terhadap sesuatu yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya karena 

tergantung pada kemampuan seseorang untuk menanggapi atau 

menginterpretasikan suatu sudut pandang atau pendapat berdasarkan wawancara 

dan pertanyaan penulis. akan mengungkapkan persepsi atau pendapat masyarakat 

berdasarkan temuan wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas, 

penulis dapat mengatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap program CSR PT. 

Pertamina. 

 Setelah itu melihat dari kondisi masyarakat di sangasanga karena 

banyaknya perusahan yang tutup akibat dampak dari Covid 19 ini maka banyak 

perkerja yang tidak berkerja lagi hal ini yang tentunya membantu perekonomian 

masyarakat menjadi turun sehinga daya beli masyarakat menjadi turun akibat 

kebutuhan hidup yang kurang terpenuhi akan tetapi karena adanya program CSR 

ini masyarakat merasa terbantu karena merasa di ringankan. 

 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program CSR Yang Telah 

Dilakukan Oleh PT. Pertamina EP Field Sangasanga 

Menurut penulis kepuasan merupakan sesuatu perasaan puas atau senang 

terhadap sesuatu hal yang dikarenakan hal  tersebut terpenuhi. Kemudian dari 

pada itu penulis akan membahas tantang bagaimana kepuasan masyarakat 
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terhadap pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga.  

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat penulis jelaskan 

bahwa dari program yang di jalankan oleh PT. Pertamina EP Field Sangasanga 

menyadarkan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah di berikan. 

meningkatkan perekonomian di sekitar kecamatan Sangasanga dan di harapkan 

dari masyarakat yang ikut dalam program agar dapat memberi inovasi dan 

karianya agar bisa lebih baik. Yang dari masyarakat tidak mau tau adanya 

program ini sampe akhirnya mau ikut bergabung untuk membantu menjalankan 

program yang berjalan.  

Dengan perkembangan ini banyak harrapan dari masyarakat agar 

perekonomian di sekitar Kecamatan Sangasanga walaupun sekarang masih daerah 

tertentu yang mendapat pembinaan dalam program-program banyak dan 

masyarakat juga berharap program ini dapat menyebar dengan luas dalam 

pembinaan dari PT. Pertamina EP Field Sangasanga. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat  

Faktor Pendukung 

Menurut penulis kepuasan merupakan sesuatu perasaan puas atau senang 

terhadap sesuatu hal yang dikarenakan hal  tersebut terpenuhi. Kemudian dari 

pada itu penulis Disini penulis akan menjelaskan dari hasil wawancaranya dengan 

Realization Informality PT. Pertamina EP Field Sangasanga  Ibu Aulia Arbiani 

selaku Realization Informality PT. Pertamina EP Field Sangasanga dalam 

penjelasannya mengenai Faktor pendukung di program CSR yang saat ini berjalan 

di daerah kelurahan sarijaya 

Melihat hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat penulis 

jelaskan bahwa dari program yang di jalankan oleh PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga mengenai faktor pendukung sendiri sudah jelas bahwasannya dari 

pihak PT. Pertamina dan masyarakat saling berkontribusi dalam menjalankan 

suatu kegiatan program-program yang mana jika dari masyarakat membutuhkan 

bahan dari pihak PT. Pertamina dengan dukungannya sangat cepat menanngapi 

permintaan dari masyarakat sendiri.  

Bahkan perusahaan mengiapkan bahan yang masyarakat butuhkan dan 

langsung mengecek kebenaran bahan yang mereka butuhkan saat bekerja dan siap 

memproduksi dari hasil masyarakat itu sendiri contohnya dalam penyulingan 

sereh wangi bahkan pembuatan pupuk kompos agar lekas di produksi oleh 

masyarakat pendukung CSR PT. Pertamina EP Field Sangasanga begtu pula 

sebaliknya dari pihak masyarakat. Dari masyarakat sendiri mengatakan sangat 

banyak berterima kasih berkat dana yang diberikan untuk pembuatan program 

agar meningkatnya perekonomian di daerah kelurahan sarijaya kelompok tani 

setaria 

 

Faktor Penghambat 

Melihat hasil wawancara dari ibu Aulia Arbiani selaku Realization 

Informality diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari program yang di jalankan 

oleh PT. Pertamina EP Field Sangasanga sebenarnya sudah sempat berjalan tetapi 
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dengan adanya Virus Covid 19 yang menghambat jalannya kegiatan dari CSR PT. 

Pertamina EP dan anggarran yang sudah ada malah di alihkan untuk dana bantuan 

masyarakat umum menjadi dana Covid 19.  

Bahkan pelaksanaan di lapangan juga menggunakan protokol kesehatan, 

adanya larangan untuk berkumpul untuk mengadakan sebuah kegiatan pelatihan 

yang akan di laksanakan perusahaan. Beberapa mitra binaan dari perusahaan di 

puskesmas di daerah samboja pun dilarang karena banyak yang positif Virus 

Covid 19 ini, jadi untuk melaksanakan kegiatan yang tadinya beberapa bulan 

sudah terhenti dan di lanjutkan kembali hambatan kegiatan program cukup lama 

sekiranya hampir dua bulan hingga saat ini 

 

Kesimpulan  

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Program CSR Pada PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga Menurut penulis bahwa persepsi masyarakat dari segi 

pembangunan di daerah kelurahan sarijaya dari program CSR PT. Pertamina 

EP Field Sangasanga melibatkan masyarakat secara langsung dalam 

pelaksanaan program sangat di dukung dan masyarakat juga merasakan 

manfaat dari CSR dengan membangun kerjasama perusahaan dan 

masyarakat. Yang mana dari PT. Pertamina telah memberikan fasilitas ke 

masyarakat dengan memberi rumah penyulingan sereh wangi, alat damkar, 

pembuatan pupuk dan perikanan. 

Bahkan adanya program-program dapat menanggulangi longsor dan banjir 

nantinya. Masyarakat memanfaatkan dari sereh wangi untuk pembuatan 

sabun dan hand sanitizer ini sesuatu yang sangat berguna di tengah pandemi 

Covid 19 bukan itu saja masyarakat juga bisa meningkatkan perekonomian 

yang kita lihat dimana-mana sedang menurun tetapi di daerah sarijaya bisa 

mengimbanginnya. 

2. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program CSR Yang Telah 

Dilakukan Oleh PT. Pertamina EP Field Sangasanga Merasakan dari apa 

yang di berikan oleh PT. Pertamina EP Field Sangasanga masyarakat sangat 

berterima kasih atas bantuan yang di berikan dan dapat dukungan penuh dari 

pemerintahan seperti dinas-dinas yang terdapat di wilayah Kecamatan 

Sangasanga agar berjalannya program CSR dapat melibatkan banyak orang 

yang ikut dalam program CSR tersebut. Masyarakat juga berharap agar 

pembinaan PT. Pertamina tidak hanya di kelompok itu saja melainkan bisa 

lebih banyak lagi untuk melakukan pembinaan. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat  

a. Pendukung  

Masyarakat yang dapat dukungan dari Dinas – Dinas mau dari Kecamatan 

dan Pemerintahan di bantu lagi dari dana CSR PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga yang membuat masyarakat semangat dalam menjalankan 

program – program CSR di daerah Kecamatan Sangasanga Kelurahan 

Sarijaya 

b. Penghambat 

Karena saat ini Pandemi Covid 19 yang membuat terhambatnya program-

program kegiatan CSR dan banyaknya perusahaan yang tutup karna Covid 
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19 ini banyak perusahaan bukan hanya PT. Pertamina EP Field 

Sangasanga saja yang merasakan dan mereka harus mengevaluasi kembali 

selama dua tahun ini.  

Untuk melaksanakan kegiatan yang membuat berkumpulnya orang juga 

susah karena adanya peraturan dari protokol kesehatan dan perusahaan 

tidak mau mengambil resiko. Terkadang dari pegawai lambat dalam 

menjalankan tanggung jawab dalam perkerjaan yang mana dalam 

bidangnya tentang dana CSR yang dikeluarkan 
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