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ABSTRAK

Nama : Nurhakiki
NIM : 121309880
Judul Skripsi : Implementasi Dana CSR Pada Program Kemitraan Dalam

Perspektif Akad Tabarru’ (Studi Penggunaan Dana CSR PT
Angkasa Pura II Persero)

Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

Kata Kunci : Implementasi, Dana CSR, Akad Tabarru’, PT Angkasa Pura II

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri
agar terlindungi dari dampak negatif operasional perusahaan, maka pemerintah
mewajibkan setiap perusahaan mengalokasikan pendapatan perusahaan untuk
kegiatan CSR (corporate social responsibility) yang ditetapkan melalui UU. NO.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dana CSR ini di implementasikan
melalui sistem tabarru’ yang tidak bertujuan mencari profit bagi perusahaan dan
termasuk salah satunya adalah PT Angkasa Pura II di Blang Bintang Kabupaten
Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah, pertama untuk mengetahui sistem PT
Angkasa Pura II dalam menerapkan penggunaan dana CSR untuk program
kemitraan, kedua untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan terhadap
pembangunan ekonomi masyarakat Kecamatan Kuta Baro dari penggunaan Dana
kemitraan pada PT Angkasa Pura II, dan yang ketiga untuk mengetahui tinjauan
akad tabarru’ terhadap implementasi program kemitraan pada PT Angkasa Pura
II yang telah diterapkan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu
suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama perusahaan memberikan
pembiayaan kepada warga dalam bentuk program mitra usaha dan mitra harus
mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian, kedua dana tabarru’
melalui program CSR telah dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar
baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur, ketiga program mitra usaha dan
peduli lingkungan PT Angkasa Pura II sebagai implementasi dana tabarru’ yang
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infratruktur di kecamatan Kuta
Baro kabupaten Aceh Besar sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat
setempat.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket

1 ا
Tidak

dilamban
gkan

16 ط ṭ 
t dengan titik
di bawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ 
z dengan titik
di bawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ṡ 
s dengan titik

di atasnya
19 غ g

5 ج j 20 ف f

6 ح ḥ 
h dengan titik
di bawahnya

21 ق q

7 خ kh 22 ك k
8 د d 23 ل l

9 ذ ż 
z dengan titik

di atasnya
24 م m

10 ر r 25 ن n
11 ز z 26 و w
12 س s 27 ه h
13 ش sy 28 ء ’

14 ص ṣ 
s dengan titik
di bawahnya

29 ي y

15 ض ḍ 
d dengan titik
di bawahnya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah A

 ِ◌ Kasrah I

 ُ◌ Dhammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Huruf
Nama

Gabungan

Huruf

َ◌ي Fatḥah dan ya Ai

و◌َ 
Fatḥah dan

wau

Au

Contoh:

كیف : kaifa ھول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan

Huruf
Nama

Huruf dan

Tanda

ا/ي◌َ 
Fatḥah dan alif

atau ya

Ā

ي◌ِ  Kasrah dan ya Ī 

ي◌ُ  Dammah dan waw Ū 

Contoh:

قال : qāla 
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رمى : ramā 

قیل : qīla 

یقول : yaqūlu 

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةاالطفال : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

المدینةالمنورة : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

al-Madīnatul Munawwarah 

طلحة : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn

Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT. Angkasa Pura II (Persero) merupakan BUMN yang terletak di

Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Perusahaan ini bergerak dalam

jasa penerbangan dan merupakan industri yang sangat progresif serta selalu

memiliki prospek profit yang sangat bagus.1 Sebagai perusahaan komersil,

industri ini memiliki potensi sebagai biang rusaknya lingkungan di Kecamatan

Blang Bintang. Pengekploitasi sumberdaya alam, hanya mementingkan

keuntungan pihak pengusaha dan kroni-kroninya semata. Dampak negatif yang

timbul bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga sering sekali

masyarakat komplain terhadap keberadaan kawasan industri di lingkungan

mereka. Bahkan lebih ironis lagi, kebanyakan perusahaan selama ini mengabaikan

keberadaan masyarakat di sekitarnya, bila pun direkrut dan dilibatkan dalam

bisnis mereka cendrung untuk sektor-sektor informal, atau sebagai tenaga kerja

outsourcing sehingga keberadaan industri bagi masyarakat lebih dominan sisi

negatifnya.

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri

agar mereka terlindungi dari dampak negatif operasional perusahaan, maka

pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengalokasikan pendapatan

perusahaan untuk kegiatan CSR (corporate social responsibility) yang ditetapkan

1 http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada Tanggal
12 juni 2016 pukul 14.17 Wib
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melalui UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keberadaan UU

tersebut semakin menegaskan kewajiban perusahaan untuk mengayomi

kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab

sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut ketua Corporate Forum for Community Development (CFCD)

Thendri Supriatno, sebagaimana dijelaskan oleh Ika Fitrianti, CSR sangat penting

dilakukan oleh perusahaan secara terprogram dan profesional. Signifikansi CSR

bukan hanya bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan juga perusahaan itu

sendiri. CSR dapat mencegah dampak sosial lebih buruk, baik langsung atau tidak

langsung, atas kelangsungan usaha.2

Kelangsungan suatu usaha tak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan,

tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), apa yang terjadi jika banyak

perusahaan yang didemo, dihujat, bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar lokasi

publik? Bila ditelusuri, sangat boleh jadi salah satu penyebabnya adalah

kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan

terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan tersebut.

2 Ika Fitrianti, Strategi Pendistribusian Dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT
(persero) Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Dalam Upaya mensejahterakan masyarakat
sekitar Bandara Soekarno Hatta, (skripsi dipublikasi), Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H/2008 M,
hlm. 13.
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Investor hanya mengeruk keuntungan dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang

ada di daerah tersebut, tanpa memeperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, tidak

ada atau nyaris sangat sedikit keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada

masyarakat. Justru mereka malah dipinggirkan.3

Dalam operasional CSR ini ternyata sering sekali didapati implementasi

pemberdayaan masyarakat melalui CSR perusahaan hanya untuk mendapatkan

simpati masyarakat. Program yang mereka lakukan hanya sebatas pemberian

sumbangan, santunan dan pemberian sembako. Dengan program seperti ini,

masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan, bahkan

bisa menimbulkan dampak lainnya karena tidak meratanya penyaluran sumbangan

dan juga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Dengan melihat program-

program instan ini keberadaan CSR tidak akan berubah dari kondisi semula, tetap

miskin dan termarginalkan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi

kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat

luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.4

Dari sekian banyak definisi CSR, salah satu yang menggambarkan CSR di

Indonesia adalah definisi Suharto yang menyatakan bahwa CSR adalah operasi

bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan

3 Ika Fitrianti, Strategi Pendistribusian Dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT
(persero) Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Dalam Upaya mensejahterakan masyarakat
sekitar Bandara Soekarno Hatta, (skripsi dipublikasi), Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H/2008 M
hlm. 13.

4 Artikel dari http://www.materibelajar.id/2015/12/apa-itu-program-csr-dan-definisi,html.
di akses pada 12 Juni 2016
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perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi

kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut,

dapat dilihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah

komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat

sekitar.5

Angkasa Pura II menyadari keberlangsungan bisnis Perusahaan tidak lepas

dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap

pencapaian kinerja Perusahaan menuntut Angkasa Pura II untuk memberikan

timbal balik manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial

kemasyarakatan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), implementasi

tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL Angkasa Pura II dimulai sejak

tahun 1991 yang dahulu unit yang melaksanakan bernama PUKK (Pembinaan

Usaha Kecil dan Koperasi) dan sejak tahun 2007 sesuai Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 berubah menjadi unit PKBL

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan saat ini PKBL diatur dalam

peraturan terbaru yaitu Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-

09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN

Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.6

Bentuk program PKBL Angakasa Pura II diarahkan untuk dapat

mengatasi, mengurangi masalah sosial, menggali resources, membina dan

mengupayakan perubahan perilaku serta mengupayakan pencapaian kesejahteraan

5 Ibid... di akses pada 12 Juni 2016
6 Hasil interview dengan iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada

tanggal 13 juni 2016, di Blang Bintang Aceh Besar.
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masyarakat pada akhirnnya tercipta adanya keharmonisan yang berkelanjutan

diantara Angkasa Pura II dan masyarakat. Secara koheren dan berkesinambungan,

program PKBL Angkasa Pura II yang tidak hanya memberi manfaat jangka

panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi juga melibatkan

masyarakat dan para pemangku kepentingan lain yang terkait.7

Program Kemitraan sebagai program pemberdayaan dan peningkatan

ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja

dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, Perusahaan juga

memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha,

bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.8

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha mikro

dan kecil (UMK) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang

tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UMK yang telah

berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal,

sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar

yang tidak bisa bekerja di lingkungan bandar udara, tetap bisa merasakan manfaat

dari kehadiran bandara-bandara yang dikelola Perusahaan.9

Program Kemitraan Angkasa Pura II berpartisipasi dalam mendukung

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi komunitas

setempat maupun masyarakat pada umumnya melalui pelaksanaan Program

Kemitraan (PK). Adapun sasaran utama dari pelaksanaan Program Kemitraan

7 Hasil interview dengan iskandarsyah, karyawan bidang CSR PT. Angkasa Pura II, pada
tanggal 13 juni 2016, di Blang Bintang Aceh Besar.

8 Artikel di akses dari http://www.angkasapura1.co.id/definisi, tanggal 15 juli 2016.
9 Artikel di akses dari http://www.angkasapura1.co.id/definisi, tanggal 15 juli 2016.
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adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di sektor

industri, jasa, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan

lainnya. Program Kemitraan Angkasa Pura II adalah program pemberdayaan dan

peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk

modal kerja dan investasi yang nantinya akan menjadi mitra binaan. Selain itu,

melalui Program Kemitraan, Angkasa Pura II memberikan bantuan pembinaan

berupa kegiatan pelatihan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan mitra

binaan dalam berbagai aspek serta Angkasa Pura II juga memfasilitasi pemasaran

bagi produk yang dihasilkan oleh mitra binaan dengan mempromosikan dan

mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran baik berskala nasional maupun

internasional. Hal ini, bertujuan untuk menghasilkan mitra binaan yang unggul

dan sukses sehingga mampu menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi

masyarakat luas sekaligus menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri.10

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha

kecil mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan

multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah

operasi Angkasa Pura II.11

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah para pelaku UKM. Adapun

sektor kegiatan usaha mereka meliputi industri, perdagangan, pertanian,

peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya. Program pelatihan,

promosi/pameran dan pemberian pinjaman bergulir diberikan berdasarkan

10 Artikel di akses dari http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/csr, tanggal 15 juli
2016.

11 Artikel diakses dari http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/csr#csr-three, tanggal 15
juli 2016.
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spesifikasi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan perkembangan dan potensi

setempat pada kedelapan sektor tersebut.12

Pada tahun 2012, Angkasa Pura II telah menyelenggarakan pelatihan yang

berlangsung di seluruh Indonesia yang diikuti calon mitra binaan maupun mitra

binaan dan telah menyelenggarakan promosi/pameran dalam bentuk mengikut

sertakan dalam acara-acara pameran yang diselenggarakan di dalam negeri

maupun di luar negeri. Selain itu juga, telah disalurkan pinjaman bergulir untuk

para pelaku UKM yang menjadi mitra binaan sebesar Rp. 67.742.500.000,00

(enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

dengan jumlah mitra binaan sebanyak 6.468 unit usaha.13

Akad Tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni

semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali

tidak ada unsur mencari return ataupun motif. Akad yang termasuk dalam

kategori ini adalah: Hibah, Waqaf, Wasiat, Ibra’, Wakalah, Kafalah, Hawalah,

Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad tabarru’ (gratuitous contract)

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari

keuntungan komersial.14

Dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji suatu

penelitian dengan judul “Implementasi Dana CSR Pada Program Kemitraan

12 Artikel diakses dari http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/csr#csr-three, tanggal 15
juli 2016.

13 Artikel diakses dari http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/csr#csr-three, tanggal 15
juli 2016.

14 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.77.
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Dalam Perspektif Akad Tabarru’ (Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura

II Persero)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka

rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimana sistem PT Angkasa Pura II dalam menerapkan penggunaan

dana CSR untuk program kemitraan ?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan terhadap pembangunan ekonomi

masyarakat Kecamatan Kuta Baro dari penggunaan Dana kemitraan pada

PT Angkasa Pura II?

3. Bagaimana tinjauan akad tabarru’ terhadap implementasi program

kemitraan pada PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Kecamatan Kuta

Baro Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu sebagai target yang

ingin dicapai dimi aktifitas ilmiah tersebut. Tujuan penelitian skripsi ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Sistem PT Angkasa Pura II dalam menerapkan penggunaan dana CSR

untuk program kemitraan.

2. Pengaruh pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi masyarakat

Kecamatan Kuta Baro dari penggunaan Dana kemitraan pada PT Angkasa

Pura II.
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3. Tinjauan akad tabarru’ terhadap implementasi program kemitraan pada

PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten

Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahsan ini, maka terlebih

dahulu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, sehingga

pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Berikut istilah-

istilah yang perlu dijelaskan:

1.4.1 PT. Angkasa Pura II

PT. Angkasa Pura II adalah perusahaan negara yang menyelenggarakan

usaha di bidang jasa kebandara udaraan yang didirikan pada awal tahun 1992.

Dalam menjalankan roda perusahaannya, PT. Angkasa Pura II mengadakan

program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), yaitu sebuah program yang

bertujuan membantu masyarakat kecil dalam membangun serta meningkatkan

taraf perekonomian mereka. Salah satu bagian dari PKBL yang dijalankan oleh

PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar adalah program CSR sebagai

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, dengan

memanfaatkan penggunaan dana tabarru’ untuk program kemitraan dalam

mensejahterakan masyarakat di kecamatan kuta baro dan sekitarnya.15

15 http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada
Tanggal 22 juni 2016 pukul 14.17 Wib
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1.4.2. CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Corporate

berarti perusahaan yang bersifat badan hukum. Social artinya sosial

kemasyarakatan dan Responsibility diartikan sebagai tanggung jawab. Jadi

Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang

dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai

bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar di mana

perusahaan itu berada.16 Dengan demikian, CSR adalah suatu komitmen untuk

berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan

perusahaan, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara

keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Yang dimaksud dengan

CSR dalam penelitian ini adalah CSR oleh PT. Angkasa Pura II (persero) Blang

Bintang Aceh Besar yang memanfaatkan penggunaan dana tabarru’ untuk

program kemitraan dalam mensejahterakan masyarakat di kecamatan kuta baro

dan sekitarnya.

1.4.3. Akad Tabarru’

Tabarru’ adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah

diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang

terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga

16 Maria R. Nindita Radyati, CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal, (Jakarta;
Rajawali Press, 2008), hlm. 11.
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besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila

musibah datang.17

Akad Tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni

semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali

tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam

kategori ini adalah: Hibah, Waqaf, Wasiat, Ibra’, Wakalah, Kafalah, Hawalah,

Rahn, dan Qirad. Atau dalam radaksi lain akad tabarru’ (gratuitous contract)

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari

keuntungan komersial.18

1.4.4. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan

ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja

dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan tersebut, Perusahaan juga

memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha,

bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.19

1.5. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada,

pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara

17 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah ( Halal dan Maslahat), (Solo; Tiga Serangkai, 2007),
hlm. 36.

18 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.77.
19 Artikel di akses dari http://www.angkasapura1.co.id/definisi, tanggal 15 Juli 2016.
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menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli

sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (literature review) tentang

“Implementasi Dana CSR pada Program Kemitraan Dalam Prespektif Akad

Tabarru’ (Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II persero)”, maka

sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, Belum ada kajian yang

membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut.

Nmamun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul: pengembalian pembiayaan kilang padi

program CSR bagi masyarakat kecamatan Blang Bintang kepada PT. Angkasa

Pura II (analisis berdasarkan konsep Qardh Al-Hasan), yang disusun oleh

Mahyaruddin, selesai tahun 2012.20 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, untuk

mengetahui konsep pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kilang padi di

kecamatan blang bintang dengan dana CSR dan mengetahui pola pengembalian

dana pembiayaan CSR oleh pengusaha kilang padi di kecamatan Blang Bintang

menurut perspektik qardh al-hasan serta mengetahui kendala yang menyebabkan

macetnya pembayaran pinjaman oleh pengusaha kilang padi di kecamatan blang

bintang dan cara penyelesaian masalahnya. Permodalan diberikan dalam bentuk

pinjaman dan harus dibayar kembali oleh mitra binaan berupa kredit lunak atau

biaya administrasi sebesar 6% per tahun. Pengembalian dana dilakukan dengan

mencicil setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman.

20 Mahyaruddin, Pengembalian Pembiayaan Kilang Padi Program CSR Bagi Masyarakat
Kecamatan Blang Bintang Kepada PT. Angkasa Pura II (Analisis Berdasarkan Konsep Qardh Al-
Hasan), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh
2012 M/1433 H.
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Kedua, skripsi yang berjudul: sistem penjaminan pada penyaluran dana

corporate social responsibility program kemitraan pada PT. PLN (persero)

wilayah aceh (suatu analisis menurut konsep rahn dalam fiqh muamalah), yang

disusun oleh Nurul Fahadisaly, selesai tahun 2011.21 Dalam penelitian ini

dijelaskan bahwa, program kemitraan ini ditetapkan adanya jaminan. Jaminan di

sini berupa BPKB, dan sebagai pengikat antara kedua belah pihak agar

mempunyai tanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan. Pengembilan jaminan

mempengaruhi penurunan wanprestasi yang dilakukan. Jika terjadi wanprestasi

PLN tidak akan langsung menjual barang jaminan melainkan memberikan

kelonggaran kepada mitra binaan agar bisa mengembalikan pinjaman.program

kemitraan ini ada kesesuaian dengan akad rahn dalam hal pengambilan barang

jaminan, jika mitra binaan tidak mempunyai barang jaminan maka mitra binaan

tersebut tidak bisa dibantu usahanya.

Ketiga, skripsi ini yang berjudul: Implementasi Corporate Social

Responsibility sebagai Modal Sosial Pada PT. Lafarge Cement Indonesia, yang

disusun oleh Ahsana Fitria, selesai tahun 2016.22 Dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa, perlu diketahui bagaimana bentuk alokasi dana CSR pada PT. LCI dan

bagaimana penilaian masyarakat terhadap modal sosial PT LCI melalui dana

CSR. Kemudian apakah terdapat kolerasi antara modal sosial dengan keberhasilan

21Nurul Fahadisaly, Sistem Penjaminan Pada Penyaluran Dana Corporate Social
Responsibility Program Kemitraan Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh (Suatu Analisis
Menurut Konsep Rahn Dalam Fiqh Muamalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2011 M/1432 H.

22 Ahsana Fitria, Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Modal Sosial
Pada PT. Lafarge Cement Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016/1437.
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dana CSR. Kemudian apakah terdapat korelasi antara modal sosial dengan

keberhasilan dana CSR.

Keempat, Buku yang berjudul: Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,

karangan Mardani, yang diterbitkan pada tahun 2013.23 Di dalam buku tersebut

salah satunya membahas tentang konsep Akad Tabarru’ yang menjadi landasan

teori penelitian ini. Di dalam pembahasannya disebutkan bahwa Akad Tabarru’

yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena

mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur

mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah:

Hibah, Waqaf, Wasiat, Ibra’, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.

Atau dalam radaksi lain akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam

perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi

ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.24

Dari beberapa tulisan buku dan skripsi di atas, maka pembahsan yang

dilakukan pada skripsi ini jelas belum diteliti atau dikaji. Penelitian atau

pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah meneliti tentang

“Implementasi Dana CSR Untuk Program Kemitraan Dalam Prespektif Akad

Tabarru’ (Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II persero).

1.6. Metodologi Penelitian

Di dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah dibutuhkan data-data yang

akurat dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempuh

dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

23Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013).
24 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta; Kencana, 2013), hlm. 77.
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1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan

objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang

sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah deskripsi analisis, yaitu dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh

PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam Implementasi Dana CSR Untuk Program

Kemitraan Dalam Prespektif Akad Tabarru’ penelitian ini dilakukan di

Kecamatan Kuta Baro Tentang Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II

(Persero).

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang

menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan

penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian, yang menjadi fokus

penelitian ini dengan melakukan riset terhadap PT Angkasa Pura II dalam

menerapkan Implementasi Dana CSR Pada Program Kemitraan Dalam Prespektif

Akad Tabarru’ (Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II persero).

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk

membahas permasalahan yang ada, maka teknik yang penulis gunakan dalam

melakukan pengumpulan data dilapangan yaitu dengan wawancara. Wawancara

atau interview adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang

diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu
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hal.25Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur,

yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang

telah dipersiapkan sebelumnya.26 Pada penelitian ini, penulis melakukan

wawancara atau dialog langsung dengan karyawan bidang CSR PT. Angkasa Pura

II tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

permasalahan yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah penulis.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau

digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan

data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan

instrumen diantaranya: kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat

serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh sumber data yaitu

karyawan bidang CSR PT. Angkasa Pura II.

1.6.4. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang kajian Implementasi Dana

CSR Pada Program Kemitraan Dalam Prespektif Akad Tabarru’ (Studi

Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II persero) terkumpul dan tersaji,

selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh

dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau interview maupun bentuk kajian

kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan

25Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013). hlm. 57.
26 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian,,,. hlm. 57.
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memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan

uraian terperinci yang akan memperlibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian

data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif27, sehingga

mudah dipahami serta memperoleh validitas28 yang objektif29 dari hasil penelitian.

Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah

semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami

dan kemudian ditarik kesimpulan yang berupa

hasil dari penelitian

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam

studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahaannya secara sistematis. Dengan

demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah,

metodologi penelian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan Landasan Teoritis Corporate Social Responsibility

(CSR) dan Konsep Akad Tabarru’ yang mencakup Gambaran Umum tentang

27Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia,
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistempeikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.

28Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Prinsif validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsif keandalan
instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan.

29Objektifitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi
atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan.
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Corporate Social Responsibility, yaitu pengertian dan konsep Corporate Social

Responsibility (CSR), Dasar Hukum Corporate Social Responsibility, Manfaat

Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan dan Masyarakat. Pengertian

Akad Tabarru’, yaitu Dasar Hukum Akad Tabarru’, kasifikasi Tabarru’. Dan

Pengelolaan Dana Tabarru’ dan kaitannya dengan CSR di dalam Hukum islam.

Bab tiga membahas Analisis Implementasi Dana CSR Pada Program

Kemitraan Dalam Perspektif Akad Tabarru’ yang mencakup Gambaran Umum

Tentang Program Kemitraan CSR Pada PT Angkasa Pura II (persero) di Aceh,

Praktik Akad Tabarru’ pada PT Angkasa Pura II (persero) di Aceh, Pengaruh

Dana Tabarru’ Terhadap pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi

masyarakat, dan Tinjauan akad tabarru’ terhadap implementasi program

kemitraan pada PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Kecamatan Kuta Baro

Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian

yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang

menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap

perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.
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BAB DUA

LANDASAN TEORITIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DAN KONSEP AKAD TABARRU’

2.1. Gambaran Umum Tentang Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau lebih dikenal sebagai

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kegiatan wajib

perusahaan dalam menjalani tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Konsep

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) tidak terlepas

dari konteks waktu pada saat konsep tersebut berkembang dan berbagai faktor

yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Konsep awal tanggung jawab sosial perusahaan dari suatu perusahaan

secara eksplisit baru dikemukakan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang

diberi judul “Social Responsibilities of the Bussinessmen”. Pendapat inilah yang

telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab

sosial (social responsibility).1

Indonesia Business Links juga merumuskan CSR yang pada hakikatnya

menekankan perlunya perusahaan menyelaraskan pencapaian ekonomi dengan

tujuan sosial dan lingkungan dalam visi serta praktik bisnisnya. Indonesia

Business Links merumuskan 5 pilar CSR yaitu:2

1. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat setempat

2. Memperkuat ekonomi komunitas di lingkungannya

1 Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability,
(Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 15.

2 Andreas Lako, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis &Akuntansi,
(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011) hlm. 45.
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3. Menjaga keharmonisan dengan masyarakat di sekitarnya

4. Mendorong good governance

5. Menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa konsep dasar dan penekanan CSR di atas, komitmen

terhadap kepentingan perusahaan, kepentingan stakeholder, dan masyarakat luas

serta lingkungan hidup, perilaku etis, dan pembangunan keberlanjutan merupakan

beberapa kata kunci yang dapat disimpulkan dari CSR. Secara konsep, CSR

merupakan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan

sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan seluruh

stakeholder perusahaan dan masyarakat secara luas serta mengurangi berbagai

dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang dalam jangka

panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebagai

komitmen perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya yang direalisasikan

dalam perilaku bisnis secara etis untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan

kepentingan sosial yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar, guna mendukung

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1. Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep CSR dewasa ini sangat populer, namun belum dijumpai

keseragaman dalam pendefinisian CSR, karena tergantung pada visi dan misi

korporat yang disesuaikan dengan kebutuhan (needs), hasrat (desire), keinginan

(wants), dan kepentingan/ketertarikan (interest) komunitas. Berikut adalah

beberapa definisi CSR:
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a. Melakukan tindakan sosial termasuk kepedulian terhadap lingkungan

hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang

b. Trinidads & Tobacco Bureau of Standards menyatakan CSR sebagai

komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan

kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan

masyarakat yang lebih luas.

c. The World Business Council for Suistanable Development mendefinisikan

CSR sebagai “Continuing commitment by business to behave ethically and

contribute to economic development while improving the quality of life of

the workforce and their familiar as well as of the local community and

society at large. (“Komitmen bisnis untuk secara terus menerus

(berkelanjutan) berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan

ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya,

masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya”).3

d. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa

tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya.

3 Reza Rahman, Corporate Social Responsibility: antara Teori dan Kenyataan,
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 10.
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e. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk

berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingan

sendiri maupun kepentingan stakeholder.4

Meskipun memiliki definisi yang berbeda, namun secara esensi CSR

merupakan wujud kepedulian (giving back) dari korporat kepada komunitas. Dari

beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sustainability

(berkesinambungan/berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk

efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali-sekali saja. Konsep CSR

memang begitu sangat berkaitan erat dengan konsep sustainability development

(pembangunan yang berkelanjutan), maksudnya adalah suatu upaya untuk

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan

generasi berikut untuk dapat memenuhi kebutuhannya.5

Konsep serupa juga dikemukakan oleh John Elkington dalam konsep 3P.

Konsep CSR sebenarnya ingin memadukan tiga fungsi perusahaan secara

seimbang yaitu:

1. Fungsi ekonomis (profit), merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu

untuk memperoleh keuntungan (profit) bagi perusahaan.

2. Fungsi social (people), perusahaan menjalankan fungsinya melalui

pemberdayaan manusia, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder).

Selain itu, melalui fungsi ini perusahaan berperan menjaga keadilan dalam

4 Stakeholder adalah siapa saja yang ada pada lingkungan eksternal yang terlibat secara
langsung pada organisasi/perusahaan dan/atau mempengaruhi kegiatan organisasi/perusahaan
tersebut. Lihat Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 136.

5 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 59.
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membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas

perusahaan.

3. Fungsi alamiah (planet), perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian

alam (planet). Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam

sistem kehidupan di bumi ini.6

Konsep CSR pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari

entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak

positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi,

sosial dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam prakteknya di lapangan, suatu kegiatan disebut CSR ketika memiliki

sejumlah unsur berikut:

a. Continuity and sustainability (berkesinambungan dan berkelanjutan)

Merupakan unsur vital dari CSR. Suatu kegiatan amal yang berdasarkan

trend bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada long term

perspective bukan instant, maupun booming. CSR adalah suatu

mekanisme kegiatan yang terencana, sistematis, dan dapat dievaluasi.

b. Community empowerment atau pemberdayaan komunitas Membedakan

CSR dengan kegiatan yang bersifat charity ataupun phylantrophy

semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun membantu

komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari

suksesnya sebuah program CSR adalah adanya kemandirian yang lebih

dari komunitas, dibandingkan dengan sebelum program CSR hadir.

6 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi, (Jakarta: Salemba
Empat, 2009), hlm. 90.
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c. Two ways Artinya program CSR bersifat dua arah. Korporat bukan lagi

berperan sebagai komunikator semata, tetapi juga harus mampu

mendengarkan aspirasi dari komunitas.7

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan program

CSR telah berhasil dilaksanakan. Bisnis mempunyai dua tanggung jawab yaitu

tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ekonomi

biasanya diukur dengan keberhasilan kinerja sebuah perusahaan dan laba yang

diperoleh.8 Kedua tanggung jawab ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam

perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dua tanggung jawab

ini tidak dapat dipisahkan. Ketika perusahaan negara mengalami kebangkrutan

atau defisit anggaran, aktifitas perusahaan tetap berlangsung sebagaimana

biasanya. Hal ini karena suatu alasan non-ekonomis, misalnya PT PLN sebagai

perusahaan negara yang menyuplai listrik kepada masyarakat, karena atas dasar

pertimbangan untuk kepentingan umum, ketika perusahaan mengalami defisit, kas

negara akan selalu membantu karena perusahaan negara penting untuk masyarakat

umum, meskipun dari segi ekonomi tidak menguntungkan.

2.1.2. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

Secara yuridis, pengaturan mengenai CSR secara eksplisit dalam hukum

Indonesia dimulai ketika pemerintah memberlakukan UU No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, yang pada Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap

penanam modal berkewajiban untuk (a) menerapkan prinsip tata kelola

7 Reza Rahman, Corporate Social Responsibility: antara Teori dan Kenyataan
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2009) hlm. 13-14.

8 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UUP-AMP Yogyakarta. 2004), hlm.152.
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perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15

Huruf b, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk

tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.9

Pada tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan UU No.40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (perubahan UU No.1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas) yang telah membawa perubahan penting bagi dunia usaha di

Indonesia.10 Dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan kedua UU inilah kemudian

disimpulkan bahwa konsep CSR di Indonesia dinamakan dengan istilah Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan (TJSLP).

Dalam Pasal 74 UUPT No.40 Tahun 2007, mengatur bahwa:

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan.

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

9 Mujahid A. Latief, Dkk. Laporan Tahunan 2009, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional
RI, 2010), hlm. 34.

10 A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Erlangga,
2009), hlm. 2.
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sebagai biaya Perseroan yang mana pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan peraturan pemerintah.

Ada beberapa Undang-Undang sektoral lainnya yang memiliki pasal-pasal

yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu

atau untuk tidak melanggar larangan tertentu antara lain adalah:11

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal

40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 30, Pasal 32,

Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2).

3. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 47 ayat

(3), Pasal (52), dan Pasal 83.

Praktek CSR oleh perusahaan di Indonesia dibedakan antara perusahaan

(berbentuk perseroan) swasta dan perusahaan milik negara (BUMN), karena

sumber atau dasar hukum yang berbeda. Pengaturan mengenai tanggung jawab

sosial atau CSR pada BUMN telah membentuk regulasi tersendiri sejak lama.

Diawali dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata

Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero terkait pembinaan ekonomi lemah

11 A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Erlangga,
2009), hlm. 2.
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dan koperasi, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK.013/1989,

Keputusan Menteri Keuangan No. 316 /KMK.016/1994, Undang-Undang No. 9

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Keputusan Menteri

BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL, yang kemudian disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.12

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983

seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata

Cara Pembinaan Perjan, Perum dan Persero. Dalam Pasal 2 disebutkan

"Maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum dan Persero adalah turut aktif

memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha

golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi".

Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal

dengan sebutan "Bapak angkat usaha kecil/industri kecil". Baru setelah itu

terbitlah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11

November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan

Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, yang diberi nama Program

Pegelkop (program ekonomi lemah dan koperasi). Pertimbangan diterbitkan SK

Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989, adalah

sebagai berikut:

12 Pkbl.bumn.go.id, TOR Kajian Atas Keberlanjutan PKBL di BUMN terkait dengan
Pasal74 UUPT No.40 2001 yang Mewajibkan Pelaksanaan CSR, Agustus 2008. Diakses pada
tanggal 29 Juli 2017 dari situs: http://www.pkbl.bumn.go.id/file/TOR%20Kajian%20PKBL.doc.
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a. BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah

dan koperasi.

b. Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan material, teknik

berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, serta kemampuan

pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan.

c. Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian

laba BUMN antara 1% - 5% setiap tahun dari laba setelah pajak.

d. Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

e. Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi

BUMN yang bersangkutan.

Seiring dengan itu juga, dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan No.

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha

Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba badan usaha milik

negara, diubah menjadi PUKK (pembinaan usaha kecil dan koperasi).

Pertimbangan diterbitkannya dan pokok-pokok yang diatur dalam SK

Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994,13 sebagai berikut:

a. BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah

dan koperasi.

b. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN

sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak.

13 SK Menteri Keuangan NO 316/KMK.016/1994. Diakses pada tangga l2 Juli 2017 dari
situs: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1996/60~KMK.016~1996Kep.htm.
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c. Bentuk pembinaan yaitu berupa pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pemagangan, untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan juga

manajemen, serta teknis berproduksi, pinjaman modal kerja dan investasi,

pemasaran dan promosi hasil produksi, jaminan kredit UMK dan

penyertaan pada perusahaan modal ventura yang membantu UMK.

Pada tahun 1995, terbit UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang

antara lain mengatur :

a. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan

pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan,

pemasaran, SDM, dan teknologi.

b. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi

pengembangan usaha kecil meliputi ; kredit perbankan, pinjaman lembaga

keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian

laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.

Dalam tahun 1998, terbit Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998

tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dalam penjelasan Pasal 10 e

dinyatakan :

“Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara,

anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai

dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-



30

masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara

dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.”

Pada tahun 2003, terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

BUMN, yang antara lain mengatur :

a. Pasal 2 ayat (1) huruf e: ”salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN

adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

b. Pasal 88 ayat (1): “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya

untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan

masyarakat sekitar BUMN.”

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN No.19/2003

tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Yang Kemudian Keputusan

tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan, yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata

cara pelaksanaan CSR.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007

Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha

Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7)

dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program
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BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.14

Pemerintah Aceh juga membentuk aturan mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

1. Pasal 154 ayat 3: “Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan

berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian

lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian

peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi

kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha

dan pekerja”.

2. Pasal 157 ayat 1: “Setiap pelaku usaha bertanggung jawab untuk

melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan

dieksploitasi”.

3. Pasal 159 ayat 1: “Setiap pelaku usaha pertambangan di Aceh

berkewajiban menyiapkan dana pengembangan. Dan ayat 2: “Dana

pengembangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan juga

pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit

1% (satu persen) dari harta total produksi yang dijual setiap tahun”.15

14 BUMN.go.id, Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007. Diakses pada tanggal 05
Februari 2017 dari situs: http://www.bumn.go.id/wp.content/fbumn/1212555721.pdf.

15 Dinas Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda
Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), hlm. 167-169.
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Dari peraturan perundang-undangan di atas, setiap pelaku usaha di Aceh

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab

tersebut harus dapat memberdayakan masyarakat salah satunya yaitu dengan

menyalurkan dana pengembangan ekonomi lemah. Dengan adanya pengaturan di

atas, maka menjadi motivasi tersendiri bagi korporat untuk mensejahterakan

masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh PLN dengan menyalurkan dana

bergulir. Hal terpenting yang harus dilakukan setelah adanya regulasi adalah

memastikan pelaksanaan dari pengaturan dalam undang-undang tersebut di atas.

2.1.3. Manfaat Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan dan
Masyarakat

Perusahaan harus dapat memadukan antara keuntungan ekonomis dengan

keuntungan sosial dalam praktik bisnisnya. Secara ekonomis, perusahaan

berusaha mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari motivasi bisnis sesuai

dengan biaya yang telah dikeluarkan karena keuntungan merupakan esensi bisnis.

Sementara itu, secara sosial perusahaan juga harus memberikan dampak yang

menguntungkan kepada masyarakat dengan berbagai sumber daya sehingga

keberadaannya mendapatkan legitimasi secara sosial.16

Program-program sosial yang dilakukan oleh perusahaan, disamping

bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat, juga bertujuan untuk

meningkatkan citra perusahaan, yang akhirnya dapat menjamin keberlangsungan

perusahaan dari hambatan-hambatan operasi perusahaan yang ditimbulkan oleh

hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

16 Fajar Nursahid, CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 99.
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1. Manfaat bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, keseluruhan aktivitas sosial yang dilakukan dengan

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM dan kesejahteraan

masyarakat, seperti program di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberian dana

untuk modal usaha kecil dan lain sebagainya. Hal ini bermanfaat bagi reputasi

bisnis perusahaan itu sendiri, dan juga mengingat sulitnya membangun dan

mempertahankan reputasi perusahaan, dan besarnya pengaruh untuk menumpang

kelangsungan bisnis.

Masih banyak dari pelaku bisnis yang tidak melaksanakan tanggung jawab

sosial, karena mempunyai anggapan bahwa hal tersebut tidak menguntungkan

perusahaan secara ekonomi. Dapat ditegaskan bahwa praktik CSR dapat

mendongkrak reputasi dan mendukung bisnis perusahaan, manfaat CSR memang

tidak memberikan dampak ekonomis secara langsung dan instant, melainkan

dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, dengan melakukan CSR perusahaan akan sangat

diuntungkan dalam jangka panjang, karena pada hakekatnya CSR adalah investasi

bisnis dan oleh karena itu dapat digolongkan ke dalam investment center. Artinya,

dengan CSR yang berkelanjutan perusahaan sebenarnya sedang melakukan

investasi sosial (social investment) yang dapat berbuah pada kelancaran operasi

perusahaan yang bersangkutan.

Manfaat praktik CSR dapat diperoleh baik secara langsung atau tidak

langsung. Manfaat secara tidak langsung, CSR bisa meredam isu-isu yang tidak

menguntungkan terkait dengan operasional perusahaan. Ketika terjadi demo
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misalnya, justru yang meredam adalah masyarakat sendiri yang menjadi

beneficiaries perusahaan. Apabila pelaksanaan CSR berhasil maka akan

membawa dampak kelangsungan operasi bisnis perusahaan. Masyarakat yang

mendapatkan manfaat atau keuntungan dari keberadaan perusahaan dengan

sendirinya akan turut menjaga keberadaan perusahaan. CSR dapat menjadi pagar

pengaman sosial dari masyarakat terhadap perusahaan dari berbagai akibat

tindakan yang kurang menguntungkan. Sebaliknya jika reputasi perusahaan buruk

karena pertanggungjawaban sosialnya tidak dikelola dengan baik, maka

masyarakat sekitarlah yang menjadi musuh utama. Dengan begitu operasi

bisnisnya pun tidak pernah merasa aman karena setiap saat menghadapi berbagai

keluhan masyarakat yang akhirnya akan merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa praktik pelaksanaan CSR yang baik akan

mendatangkan keuntungan ekonomis dan sosial yang tidak ternilai.17

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak

positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi

kelangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, keuntungan dapat

diraih perusahaan melalui program-program CSR seperti dapat mengurangi biaya,

mengurangi risiko, membentuk reputasi, membangun modal sosial, dan

meningkatkan akses pasar lebih luas dengan image perusahaan yang baik dan

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.18

17 Fajar Nursahid, CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 102-106.

18 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 191.
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A.B. Susanto dalam bukunya Reputation-Driven Corporate Social

Responsibility, memaparkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan

dari aktivitas CSR yaitu:

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang

diterima perusahaan (reduces risk and accusations of irresponsible

behavior)Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara

konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah

merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR dalam

rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan, ketika

terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan

perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan

menunjukkan pembelaannya. Karyawanpun akan membela institusi tempat

mereka bekerja.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis (helps

cushions and vaccinate during time of crisis). Demikian pula ketika

perusahaan diterpa kabar miring atau ketika perusahaan melakukan

kesalahan, masyarakat akan lebih mudah memahami dan memaafkannya,

sehingga tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerja perusahaan.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan (enhances employee engagement

and pride)Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang

memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
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masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan karyawan tersebut

akan meningkatkan motivasi bekerja lebih keras demi kemajuan

perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan

produktivitas.

4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan

mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya

(improve relations with stakeholder) Pelaksanaan CSR secara konsisten

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya

berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini

mengakibatkan para stakeholder senang dan merasa nyaman dalam

menjalin hubungan dengan perusahaan.

5. Meningkatnya penjualan (sales increase). Masyarakat atau konsumen akan

lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang

konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki

reputasi yang baik.

6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan

khusus lainnya (other incentive : tax, preferred treatment). Hal ini perlu

dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan

tanggung jawab sosialnya.19

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik CSR

dapat mendongkrak reputasi dan mendukung bisnis perusahaan, yaitu

kelangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, serta praktik CSR

19 A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Erlangga,
2009), hlm, 14-15.
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dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi, membangun

modal sosial, dan meningkatkan akses pasar lebih luas.

2. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat, program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan

memberikan manfaat baik bagi masyarakat yaitu baik yang menerima manfaat

(beneficiaries) secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks

pengembangan SDM, perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

di bidang pendidikan berupa peningkatan mutu pendidikan seperti yang dilakukan

PT Freeport Indonesia (PTFI), melalui program beasiswa, peningkatan mutu guru,

serta merekrut guru baru sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat setempat.

Adanya program pengembangan kualitas SDM. Sehingga Perusahaan juga

memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, tenaga kerja tersebut

dibentuk terlebih dahulu melalui sejumlah program peningkatan kualitas yang

dilakukan di dalam internal perusahaan. Seperti pemagangan atau pelatihan

keterampilan, melalui program ini masyarakat setempat dilatih dan dibekali untuk

menjadi karyawan yang berkompeten, sehingga dapat menjadi bagian dari tenaga

kerja PTFI, dan PTFI telah berhasil memberikan kontribusinya dalam penyerapan

tenaga kerja lokal.20

Manfaat lainnya yang dapat dirasakan masyarakat adalah peningkatan

mutu kesehatan seperti yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper,

melakukan kegiatan penyuluhan dan pengobatan massal, sunatan massal,

20 Fajar Nursahid, CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 61.
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distribusi paket gizi dan imunisasi kepada ibu hamil dan balita. Begitu pula yang

dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal yang melaksanakan operasi bibir sumbing,

sehingga menumbuhkan rasa percaya diri bagi mereka yang mendapatkan

pengobatan serta dapat menjalankan kegiatannya kembali.21

Manfaat CSR juga dapat dirasakan oleh masyarakat di bidang ekonomi.

Pengelolaan program yang dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga

masyarakat melalui penyaluran dana investasi atau bantuan permodalan.

Masyarakat mendapat manfaat karena terjadi penguatan kelembagaan yang

bersangkutan. Seperti yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal dengan

membentuk sebuah Lembaga Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam (LKM-

KSP). Begitu pula yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk, dengan

membentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), melalui

penyaluran dana bergulir untuk usaha mikro.22

Adapun manfaat di bidang lingkungan adalah pelestarian lingkungan.

Seperti yang dilakukan oleh Aqua Lestari dalam rangka memberdayakan

masyarakan melalui penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, pertanian organik,

dan air bersih. PT Unilever Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan

berpartisipasi dalam proyek kali bersih, dan program kampanye pelestarian

lingkungan melalui penghijauan dan pengelolaan sampah.23

21 Jackie Ambadar, CSR dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008),
hlm. 106.

22 Jackie Ambadar, CSR dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008),
hlm. 132.

23 Fajar Nursahid, CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 47.
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Dari kalangan perusahaan pun menyadari bahwa pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat merupakan aspek lingkungan strategis yang perlu

diperhatikan sama pentingnya dengan upaya perusahaan menghasilkan profit itu

sendiri. Dalam upaya pemberdayaan SDM masyarakat harus terlibat langsung, hal

ini penting mengingat bahwa salah satu indikator keberhasilan program CSR

adalah keterlibatan masyarakat dan dampaknya dalam memberikan manfaat dalam

jangka panjang dan berkelanjutan.24

Keberadaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan

masyarakat sekitar. Masyarakat yang dulu hidup terpencil dan terisolasi mulai

mampu dan mempunyai kebutuhan untuk bersosialisasi secara pasif. Dalam

konteks pelaksanaan, masyarakat semula bersikap meminta bantuan tanpa arah

kemudian lambat laun berubah dan berkembang menjadi kemampuan untuk

menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya. Secara tidak langsung

ini merupakan bentuk manfaat yang diterima masyarakat dari perusahaan.

2.2. Pengertian Akad Tabarru’

Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu.

Ikatan di sini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan

menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang

diselenggarakan menurut ketentuan syari’ah, di mana terjadi konsekuensi hukum

atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.25

24 Jackie Ambadar, CSR dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm.
107-114.

25 Kiat Ismanto, Asuransi Syari’ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.
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Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟ayatabarra‟u-tabarru‟an, artinya

sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan

disebut mutabarri‟. Tabarru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada

orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta

itu dari pemberi kepada orang yang diberi.26

Jumhur ulama juga telah mendefisinikan tabarru’ dengan akad yang

mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam

keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.27

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah

transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Hal ini

disebabkan akad menentukan substansi dari suatu transaksi. Sebagai contoh dalam

transaksi modern sebagai contoh dalam akad asuransi, ketidakjelasan bentuk akad

dalam polis asuransidapat menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas boleh

tidaknya polis tersebut disetujui dalam hukum Islam.

Jika dilihat fatwa DSN (Dewan Syari’ah Nasional) tentang pedoman

asuransi syari’ah, maka pernyataan akad yang sesuai syari’ah dapat dijabarkan

sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan),

maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram,

dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur gharar dalam asuransi dan

bagaimana konsep Islam menjawab permasalahan ini.28

26 Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem
Operasional, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 35.

27 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000), hlm. 82.
28 Kiat Ismanto, Asuransi Syari’ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.
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Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a yang artinya derma. Orang yang

berderma disebut mutabarri’ (dermawan). Dalam al-Qur’an, kata tabarru’

merujuk pada kata al-birr (kebajikan) sebagaimana firman Allah SWT,29

كِ ٱۡلَمۡغِربِ وَ ٱۡلَمۡشِرقِ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَھُكۡم قَِبَل ٱۡلبِرَّ ۞لَّۡیَس  ِ َمۡن َءاَمَن بِ ٱۡلبِرَّ نَّ َولَٰ ٱ�َّ

ِئَكةِ وَ ٱۡألِٓخرِ ٱۡلیَۡومِ وَ 
ٓ بِ وَ ٱۡلَملَٰ مَ وَ ٱۡلقُۡربَىٰ ذَِوي ۦَعَلٰى ُحبِّھِ ٱۡلَمالَ َوَءاتَى نَ  ۧٱلنَّبِیِّ وَ ٱۡلِكتَٰ َٰ ٰى ٱۡلیَت

ِكینَ وَ  قَابِ َوفِي ٱلسَّآئِِلینَ وَ ٱلسَّبِیلِ ٱۡبنَ وَ ٱۡلَمَسٰ لَٰوةَ َوأَقَاَم ٱلّرِ َكٰوةَ َوَءاتَى ٱلصَّ ٱلزَّ

َھدُواْۖ وَ ٱۡلُموفُونَ وَ  بِِرینَ بَِعۡھِدِھۡم إِذَا َعٰ آءِ وَ ٱۡلبَۡأَسآءِ فِي ٱلصَّٰ رَّ ئَِك ٱۡلبَۡأِسۗ َوِحیَن ٱلضَّ
ٓ أُْولَٰ

ئَِك ُھُم قُواْۖ َصدَ ٱلَِّذینَ 
ٓ ١٧٧ٱۡلُمتَّقُونَ َوأُْولَٰ

Artinya: Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan (memerdekakan) hamba sahayanya,
mendirikan shalat dan orang-orang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS.
Al-Baqarah: 177).

Akad tabarru’ (gratuitous contract) merupakan bentuk transaksi atau

perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (not-for profit transaction) sehingga tidak

boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk

tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru’

tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun. Bahkan, menurut Yusuf al-Qardhawi,

dana tabarru’ ini haram untuk ditarik kembali oleh pihak pemberi karena dana

tabarru’ ini dapat disamakan dengan hibah.30

Sebagai akad atau transaksi nirlaba pihak penyalur dana tabarru’ ini tidak

boleh mengalihkan fungsi akad ini untuk kepentingan bisnis, karena pada

29 Kiat Ismanto, Asuransi Syari’ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

30 Ibid... hlm. 68-69.



42

dasarnya akad ini didesain untuk kebaikan karena kata tabarru’itu sendiri berasal

dari kata birr yang berarti kebaikan, sehingga imbalan dari akad tabarru’ dari

Allah Swt. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh

meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover thecost)

yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun ia

tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Contoh akad-akad

tabarru’ adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf,

shadaqah, hadiah, dan lain-lain.31

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Akad tabarru’ adalah akad yang

semata-mata dilakukan untuk tolongmenolong dan tidak memiliki orientasi

keuntungan finansial (non-profit oriented). Akan tetetapi semata-mata untuk

tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru‟ 

tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun.

2.2.1. Dasar Hukum Akad Tabarru’.

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan

pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup

kepada orang lain secara sukarela. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam

Al-Qur’an maupun Al-Hadits, diantaranya yaitu:

ثَلُ  لَُھۡم فِي َسبِیِل ٱلَِّذینَ مَّ ِ یُنِفقُوَن أَۡمَوٰ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَۡت َسۡبَع َسنَاِبَل فِي ُكّلِ ُسۢنبُلَٖة ٱ�َّ
اْئَةُ َحبَّٖةۗ وَ  ُ ّمِ ِعُف ِلَمن یََشآُءۚ وَ ٱ�َّ ُ یَُضٰ ِسٌع َعِلیٌم ٱ�َّ ٢٦١َوٰ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

31 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 66.
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Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-
Baqarah: 261).

ا َمۡن أَۡعَطٰى وَ  ُرهُۥ٦ٱۡلُحۡسنَىٰ َوَصدََّق بِ ٥ٱتَّقَىٰ فَأَمَّ ا َمۢن بَِخَل ٧ِلۡلیُۡسَرٰى فََسنُیَّسِ َوأَمَّ

ُرهُۥ٩ٱۡلُحۡسنَىٰ َوَكذََّب بِ ٨ٱۡستَۡغنَىٰ وَ  ١٠ِلۡلعُۡسَرىٰ فََسنُیَّسِ

Artinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa.
Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga). Maka Kami
kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-
orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala
terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang
sukar.(QS. Al-Lail: 5-10).

Syaik Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad tabarru’ sebagai

cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta’awun dan tadhamun dalam

akad tabarru’. Orang yang menolong dan berderma (mutabarri’) tidak berniat

mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa

yang telah ia berikan. Karena itulah akad-akad tabarru’ ini dibolehkan.32

Menurut jumhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran

untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangatlah

menganjurkan kepada seseorang yang mempunyai kelebihan hartanya untuk dapat

menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

2.2.2. Klasifikasi Akad Tabarru’

Menurut Adiwarman A. Karim, akad tabarru’ dapat diklasifikasikan

dalam tiga bentuk yaitu meminjamkan sesuatu, seperti pinjaman uang (lending

money), pinjam jasa (lending yourself) seperti membantu orang mengerjakan

32 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem
Operasional, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 38.
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sesuatu dan memberikan sesuatu.33 Berikut ini penulis jabarkan tentang klasifikasi

tabarru’ dalam konsep muamalah, yaitu:

1. Meminjamkan Uang (Lending Money).

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya,

setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan

tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah

jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut

dengan qard.

Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman

mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk

pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk

pemberian pinjaman uang, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih

piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud

seperti ini disebut hiwalah. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang,

yakni qard, rahn, dan hiwalah.

2. Meminjamkan Jasa (LendingYourself).

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga

terbagi menjadi 3 jenis. Bila meminjamkan keahlian yang dimiliki seperti

skill, keterampilan, dan sebagainya saat ini untuk melakukan sesuatu atas

nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan

sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi

wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah.

33 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 67.
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Selanjutnya, bila akad wakalah ini dirincikan tugasnya, yakni bila

menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan

jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini

disebut akad wadi’ah.

Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contingent wakalah

(wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka memberikan jasa untuk melakukan

sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu

terjadi misalkan, seseorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian:

“Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar

bila saya berhalangan ”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah

bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas

nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika

sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah

bersyarat ini dalam terminologi fiqih disebut sebagai akad kafalah. Dengan

demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni wakalah, wadi’ah dan

kafalah.

3. Memberikan Sesuatu (Giving Something).

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai

berikut: hibah,waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-

akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila

penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan

waqaf. Objek waqaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan
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sebagai aset waqaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu

secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad tabarru’ sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh

diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersial) kecuali ada kesepakatan dari

kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalkan

bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadiah, dengan

demikian bank melakukan akad tabarru’), maka bank tersebut dalam perjalanan

kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan

mengambil keuntungan dari jasa wadiah tersebut.

Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah

menjadi akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan

haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan

kewajibannya.34

Fungsi akad tabarru’sangat esensial untuk membantu terhadap kebutuhan

hidup sesama. Akad tabarru’ ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan

akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk

tujuan-tujuan non komersil. Akad tabarru’ dapat dilakukan oleh siapapun baik

personal maupun korporasi karena prinsip dari akad ini yaitu untuk kepentingan

membantu pihak-pihak yang membutuhkan sehingga akad tabarru’ ini bukan

untuk mendapatkan laba, sehingga bila ada pihak-pihak ingin mengandalkan

akad-akad tabarru’ untuk mendapatkan laba berarti telah melakukan

penyimpangan terhadap akad tabarru’ itu sendiri.

34 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm. 70.
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Bila tujuan korporasi atau personal untuk mendapatkan laba, maka

gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun

demikian, bukan berarti akad tabarru’ sama sekali tidak dapat digunakan dalam

kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru’ sering

sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru’ ini dapat digunakan

untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.35

Sebagai contoh penerapan akad tabarru’ yang diimplementasikan pada

perusahaan asuransi syari’ah. Akad tabarru’ pada asuransi syariah ini memang

disetting untuk kepentingan tolong menolong dengan menciptakan instrumen

saling membantu di antara sesama anggota asuransi untuk menyalurkan dana

kebajikan melalui akad tabarru’. Tabarru’ pada akad asuransi ini merupakan

pemberian sukarela seseorang anggota asuransi dengan anggotar yang mengklaim

peristiwa yang diperjanjikan dalam akad asuransi tersebut.36

Niat tabarru’ dana kebajikan dalam akad asuransi syari’ah adalah

alternatif pilihan memperoleh uang secara sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam

melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan Allah SWT. Dalam Islam

diajarkan untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam

sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk

menghibahkan kepada saudara-saudarnya yang memerlukan.

35 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm. 70-71.

36 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.
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2.3 Pengelolaan Dana Tabarru’ dan Kaitannya dengan CSR di dalam
Hukum Islam

Dana tabarru’ penting dialokasikan dari tiap-tiap pendapatan yang dimiliki

seseorang maupun perusahaan untuk kepentingan dan kepedulian terhadap

sesama. Hal ini sebagai bentuk concer terhadap berbagai ketimpangan sosial baik

kemiskinan, kemelaratan, bencana alam, maupun berbagai musibah lainnya yang

membutuhkan dana dari berbagai pihak untuk merecovery menjadi lebih baik.

Dana tabarru’ yang terkumpul tersebut bila bersumber dari dana korporasi

harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas

keuangan sehingga para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tabarru’

tersebut dapat dipercayai karena mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang

baik yang terhindar dari kecurangan, penipuan dan penggelapan.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia, merupakan qadha

dan qadar Allah SWT. Namun wajib bagi manusia untuk berikhtiar memperkecil

resiko yang mungkin terjadi, di antaranya adalah menyangkut masalah keuangan

yang timbul. Usaha tersebut sering tidak mencukupi, karena yang harus

ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Konsep asuransi syari’ah adalah suatu konsep di mana terjadi saling

memikul risiko di antara sesama peserta, sehingga antara yang satu dan yang

lainnya menjadi penanggung atas risiko muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan

atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 berikut:
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َ إِنَّ  َ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعَلى اإلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ َّ�

َشِدیدُ اْلِعقَابِ 

Artinya: ....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT

sangat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah: 2).

Dengan demikian, tolong menolong ini dilakukan dengan cara masing-

masing mengeluarkan dana kebajikan atau derma (tabarru’) yang ditujukan untuk

menanggung risiko.37Sebab tabarru’ berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan

atau derma. Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain

tanpa ganti rugi yang berakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari

pemberi kepada orang yang diberi.38

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tidak diragukan lagi tentang

asuransi syari’ah (Islam) yang bersifat tolong menolong ini dibolehkan dalam

syariat Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru’ dan sebagai bentuk tolong-

menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar kepesertaannya

(preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan

kerugian yang dialami oleh seorang peserta asuransi.39

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum utama dari

hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsipnya maupun

37 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General):Konsep dan Sistem
Operasional, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 239.

38 Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.
39 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Libanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.

445.
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praktik dan operasional dari asuransi syari’ah, parameter yang senantiasa menjadi

rujukan adalah syariah Islam.

Menurut asuransi syari’ah, dalam sebuah kontrak atau akad harus

memenuhi beberapa rukun yang telah ditentukan. Apabila salah satu rukun

tersebut tidak terpenuhi, maka secara pasti kontrak atau akad yang dilakukan

tersebut batal demi hukum atau tidak sah menurut akad perspektif hukum Islam.

Pada hakikatnya memang terdapat banyak perbedaan antara praktik atau

operasional asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah. Meskipun tidak

dipungkiri juga terdapat sedikit persamaan antara asuransi konvensional dan

asuransi syari’ah dalam hal sistem pembukuan serta pelaporannya yang bersifat

administratif, termasuk motivasinya untuk sama-sama mencari keuntungan.

Namun perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal tujuan, proses dan

keberlangsungan aqad (transaksi) yang digunakan antara asuransi konvensional

dengan asuransi syari’ah. Dalam asuransi konvensional, aqad bisa saja berubah

atau bahkan terputus dengan sendirinya (secara sepihak) di tengah-tengah

perjalanan. Sedangkan dalam asuransi syari’ah, perubahan dan bahkan pemutusan

aqad secara sepihak hampir-hampir mustahil bisa terjadi. Sebab, aqad dalam

asuransi syari’ah bersifat ilzam (mengikat) dan kekal sejak proses aqad

disepakati, hingga keberlakuan dan berakhirnya aqad itu sendiri.40 Hal ini juga

dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53 Tahun 2006 yang menyatakan

tentang aqad tabarru’ pada asuransi syari’ah.

40 M. Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi
dan Pemasaran, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hlm. 46-47.
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BAB TIGA

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA CSR PADA PROGRAM
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU’

3.1. Gambaran Umum Tentang Program Kemitraan CSR Pada PT Angkasa
Pura II (persero) di Aceh.

PT Angkasa Pura II di Aceh atau secara khusus adalah bandara Sultan

Iskandar Muda (IATA: BTJ, ICAO:WITT) adalah sebuah bandar udara yang

melayani Kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang terletak di wilayah Kecamatan

Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa

Pura II, untuk melayani rute domestik dan internasional.1

Setelah dilanda Tsunami pada 26 Desember 2004, bandara ini telah di

renovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu

menampung pesawat berbadan lebar. Pada 9 Oktober 2011 sebuah Boeing 747-

400 berhasil melakukan take off dan landing, yang membuktikan bahwa bandara

ini bisa dijadikan tempat transit bagi pesawat penerbangan internasional.2

Nama bandara ini diambil dari nama Raja Sultan Iskandar Muda,

seorang pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh. Bandara Sultan Iskandar Muda

dibangun oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1943. Pada saat itu, bandara

memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan lebar 30 meter dalam bentuk

huruf T dari Selatan akhir memanjang dari timur ke barat. Pada tahun 1953 Sultan

Iskandar Muda Airport (pada waktu itu disebut Blang Bintang Airport) dibuka

kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan pendaratan pesawat.

1 http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada Tanggal
2 januari 2018 pukul 14.17 Wib

2 Ibid... di akses pada Tanggal 2 januari 2018 pukul 14.17 Wib
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Runway digunakan hanya landasan membentang dari Selatan ke Utara 1400

meter. Pada saat itu pesawat pertama mendarat adalah Dakota DC-3, dan beberapa

tahun kemudian ditambah dengan pendaratan pesawat Convair 240.3

Pada tahun 1968, bandara telah mengembangkan perpanjangan landasan

pacu 1850 meter dengan lebar 45 meter, dan apron dengan dimensi 90 x 120

meter, sehingga telah mampu menampung pesawat besar seperti F28 Fokker. Pada

tahun 1993 dan 1994 Sultan Iskandar Muda Airport kembali mengalami

perkembangan yang terkait dengan MTQ Nasional akan diselenggarakan di Banda

Aceh, dengan 2.250 landasan ekstensi x 45 meter, yang dapat menampung

pesawat DC-9 dan B-737 dan didukung dengan instalasi dari Radar yang terletak

di Gunung Linteung dalam waktu kurang lebih 14 km dari bandara.4

Pada 9 April 1994 Sultan Iskandar Muda Airport bergabung dengan PT

(Persero) Angkasa Pura II, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 533 /

MK.016 / 1994 dan Surat Menteri Perhubungan A. 278 / AU.002 / SKJ / 1994

Perubahan yang diusulkan dari nama Blang Bintang Airport ke Bandara Sultan

Iskandar Muda adalah: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh

No. 553,2 / 661 tanggal April 4, 1995 Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No.

553,2 / 8424 tanggal 11 April 1995 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20

Tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995 tentang perubahan nama Blang Bintang Airport

menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda Pada tahun 1999, pengembangan

melanjutkan Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menambahkan 2500 meter

panjang landasan untuk dapat menampung pesawat A330, dalam rangka untuk

3 Ibid... di akses pada Tanggal 2 januari 2018 pukul 14.17 Wib
4 Ibid... di akses pada Tanggal 2 januari 2018 pukul 14.30 Wib
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melayani keberangkatan jamaah haji sehubungan dengan pemilihan Bandara

Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu embarkasi/debarkasi haji.5

Perkembangan terbaru dari bandara ini adalah pada tahun 2009 panjang

landasan pacu menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter, bangunan terminal baru

menggantikan gedung terminal lama. Bandara ini diresmikan secara resmi oleh

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2009.6

Hingga kini, Bandara Sultan Iskandar Muda yang dikelola PT Angkasa

Pura II (Persero) terus melakukan perubahan dan pembenahan melalui program-

programnya baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun untuk lingkungannya.

Salah satu program yang diamanahkan oleh undang-undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang

tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas adalah adanya program

Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR.

Di PT Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar,

dana CSR dikelola oleh devisi khusus yang membidanginya sebagai upaya

keseriusan dalam merealisasikan amanah undang-undang untuk membangun

masyarakat yang berkemajuan. Adapun struktur devisi CSR pada PT Angkasa

Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yaitu :

5 Ibid... di akses pada Tanggal 2 januari 2018 pukul 14.45 Wib
6 Ibid... di akses pada Tanggal 2 januari 2018 pukul 15.00 Wib
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Executive General Manager

Manager Of Finance And
Human Resources

Asistant Manager Of
Community Development

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility

PT. Angkasa Pura II (Persero)
Bandara Internasional Iskandar Muda

Sumber : Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II,
pada tanggal 2 januari 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

Pada PT Angkasa Pura II di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh

Besar memiliki dua program CSR sebagai upaya dalam menunjang pembangunan

lingkungan dan kepedulian terhadap masyarakat. Adapun program CSR di PT

Angkasa Pura II tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Program Mitra Usaha

Sesuai dengan visi dan misi Devisi CSR PT Angkasa Pura II Kecamatan

Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yaitu “mandiri dan membangun ekonomi”

maka PT Angkasa Pura II meluncurkan program mitra usaha kepada warga di

lingkungan perusahaan sebagai penunjang peningkatan mutu usaha-usaha warga.

Dalam sistem program ini, perusahaan pemberikan pembiayaan usaha bagi

warga yang membutuhkan melalui surat permohonan atau proposal kepada PT

Angkasa Pura II, dengan demikian perusahaan akan memberikan pembiayaan
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apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemohon anggaran tersebut. Diantara

syarat-syarat tersebut yaitu usaha tersebut haruslah sudah berjalan atau sudah

ada.7

Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007

tantang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan

program bina lingkungan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 dalam

Permen tersebut bahwa perusahaan wajib melaksanakan program kemitraan usaha

kecil untuk menjadi usaha yang lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi

dalam membangun ekonomi masyarakat.

Dalam program mitra usaha ini, setiap pemohon atau warga yang

mendapat pembiayaan dari perusahaan harus mengembalikan biaya tersebut

kepada perusahaan dengan sistem ansuran atau setoran ditambah dengan biaya

administrasi sebesar 3 %. Tujuan sistem ini bukanlah untuk memberatkan para

warga melainkan untuk memberikan manfaat untuk warga yang lainnya. Apabila

pembiayaan tersebut disetor kembali oleh mitra sesuai dengan perjanjian dan tepat

waktu maka biaya tersebut dapat disalurkan kembali kepada warga lain yang

membutuhkan. Dalam sistem pembiayaan ini, perusahaan tidak memberi dan

menerima permohanan dari warga dalam bentuk konsumtif melainkan dalam

bentuk produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

dan warga sekitar dalam berusaha.8

Oleh karena itu apabila semakin banyak mitra yang membayar tepat waktu

ditambah dengan biaya admintrasi maka semakin banyak biaya yang terkumpul di

7Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada
tanggal 2 januari 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

8 Ibid...
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perusahaan untuk disalurkan kepada warga yang lainnya. Namun demikian dalam

pengawasan pembiayaan tersebut tidaklah terlalu ketat seperti pembiayaan di

perbangkan atau lembaga finance lainnya, artinya perusahaan lebih

mengedepankan kesadaran masyarakat untuk menyetor pembiayaan tersebut

sesuai dengan prinsip devisi program CSR yaitu berazaskan kekeluargaan.

Selain itu dalam program mitra usaha ini juga memberikan bantuan

pendidikan/pelatihan untuk mitra binaan, program ini diberikan kepada para mitra

usaha sebagai upaya untuk membentuk skil dalam berusaha serta pendidikan

dalam profesi usaha dan pendidikan bagi keluarganya, sehingga program bantuan

usaha yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan membantu perekonomian

masyarakat.

2. Program Peduli Lingkungan

Program ini merupakan program yang berikan perusahaan PT Angkasa

Pura II sebagai upaya membantu warga di sekitar perusahaan khususnya di

Kecamatan Blang Bintang dalam bentuk barang atau pembangunan seperti

bencana alam, sarana umum, sarana ibadah dan sembako sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007

bahwa bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat

oleh BUMN.

Program peduli lingkungan ini merupakan program diberikan perusahaan

sebagai penunjung fasilitas dan infrastruktur warga di Kecamatan Blang Bintang

Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi dalam realisasi program ini perusahaan tidak

memberikan dalam bentuk uang kepada gampong dalam merealisasikan program



57

tersebut, melainkan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan dalam pembangunan.

Program peduli lingkungan ini terbagi kepada beberapa bentuk yaitu:

a. Bantuan korban bencana alam

b. Bantuan peningkatan kesehatan

c. Bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum

d. Bantuan sarana ibadah

e. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengurangi kemiskinan

Dalam program ini apabila suatu gampong atau kelompok masyarakat

memerlukan pembangunan seperti bantuan pengembangan sarana ibadah atau

sarana umum lainnya, maka pihak perusahaan akan memberikan barang yang

dibutuhkan dalam pembangunan tersebut seperti semen, kayu dan barang-barang

lainnya, akan tetapi pihak perusahaan tidak memberikan biaya pembuatannya

dikarenakan untuk mengembalikan semangat gotong royong di dalam

masyarakat.9

Selain itu PT Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh

Besar juga menyediakan dan CSR untuk tanggap darurat atau bencana alam, dan

tersebut diberikan apabila terdapat musibah atau bencana alam yang melanda

Kecamatan Blang Bintang secara khusus serta Aceh Besar dan Banda Aceh secara

umunya. Sehingga dan CSR yang diberikan oleh perusahaan dapat bermanfaat

bagi bagi warga sekitar baik dalam menunjang perekonomian maupun dalam

pembangunan.

9 Ibid...
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3.2. Praktik Akad Tabarru’ pada PT Angkasa Pura II (persero) di Aceh

Dalam konteks akad dalam Islam, tabarru' bermaksud memberikan dana

kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama dan

tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima. Selain itu

akad tabarru’ merupakan salah satu bentuk pembangunan dan penunjang ekonomi

antar sesama manusia.

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan

kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam

akad tabarru' hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk

menolong orang lain yang kena musibah atau memerlukan biaya. Sedangkan,

perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang

dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma

(mutabarri’) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar,

sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

ثَلُ  لَُھۡم فِي َسبِیِل ٱلَِّذینَ مَّ ِ یُنِفقُوَن أَۡمَوٰ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَۡت َسۡبَع َسنَاِبَل فِي ُكّلِ ُسۢنبُلَٖة ٱ�َّ

اْئَةُ َحبَّٖةۗ  ُ وَ ّمِ ِعُف ِلَمن یََشآُءۚ وَ ٱ�َّ ُ یَُضٰ ِسٌع َعِلیٌم ٱ�َّ ٢٦١َوٰ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-

baqarah: 261)

Syaich Husain Hamid Hisan menggambarkan akad-akad tabarru’ sebagai

cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta’awun dan tadhamun dalam
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akad tabarru’. Orang yang menolong dan berderma (mutabarri’) tidak berniat

mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan dari apa yang

telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad tabarru’ ini dibolehkan.10

Dana CSR yang disalurkan oleh PT. Angkasa Pura II di Kecamatan Blang

Bintang Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu contoh dari dana tabbaru’

baik dari program mitra usaha maupun program peduli lingkungan. Dalam

program mitra usaha perusahaan memberikan pembiayaan kepada warga yang

membutuhkan, secara adminitrasi perusahaan memang membebankan biaya

tambahan setoran dari total biaya yang diberikan oleh perusahaan, akan tetapi

seluruh biaya tersebut bukan untuk diambil sebagai pendapatan bagi perusahaan

melainkan biaya untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan

dana tersebut sehingga dana tersebut terus berkembang. Program ini juga

direalisasikan dalam bentuk bantuan pendidikan dan pelatihan bagi mitra binaan

sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang baik khusus di

kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan dari sistem ini adalah sebagai sebagai upaya dan kontribusi

perusahaan PT Angkasa Pura II dalam membangun perekonomian masyarakat di

lingkungan perusahaan. Oleh karena itu semakin tepat waktu mitra membayar

kembali uang tersebut ditambah biaya administrasinya maka semakin banyak

dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat yang lainnya,

sehinggga adanya pemerataan pembiayaan yang didapatkan oleh seluruh

masyarakat khususnya di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

10 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem
Operasional, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 37
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Selain itu, program lain yang diberikan oleh PT Angkasa Pura II yaitu

program peduli lingkungan yang juga merupakan program dalam bentuk dana

tabarru’, hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak mengharapkan imbalan

apapun dari program-program tersebut melainkan untuk membangun masyarakat

dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa dana CSR dari PT

Angkasa Pura II yang disalurkan dalam bentuk dua program yaitu program mitra

usaha dan program peduli lingkungan merupakan praktik akad tabarru’.

Dikatakan demikian dikarenakan kedua program tersebut bukan program

komersial atau profit untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan PT Angkasa

Pura II sebagai penyalur dana serta pengelola dana sebagai upaya pembangunan

ekonomi masyarakat yaitu pada program mitra usaha, sedangkan program peduli

lingkungan perusahaan memeberikan bantuan secara gratis bagi masyarakat yang

membutuhkan yaitu dalam bentuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur di

dalam lingkungan masyarakat.

3.3. Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Pertumbuhan Maupun
Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

CSR (Cooperate Sosial Responsibility) merupakan salah satu kewajiban

yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan

Terbatas (UUPT) yang baru tahun 2007. Undang-undang ini disahkan dalam

sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya undang-

undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi

kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan
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suatu Negara bukan hanya menjadi tanggung-jawab pemerintah dan industri saja,

tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan

pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

CSR telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan multinasional dan nasional

di Indonesia. Umumnya kepatuhan dalam pelaksanaan CSR dikaitkan dengan

program Community Development (CD) dan dalam kerangka pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development). Namun masih banyak perusahaan yang

tidak mau menjalankan CSR, hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan

tersebut hanya melihatnya sebagai pengeluaran (beban) biaya.11

Namun demikian kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan

dianggap sebagai kontribusi positif bagi masyarakat. Selain membantu

perekonomian masyarakat, perusahaan akan dianggap bersama masyarakat

membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan

datang. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh tanggapan positif setiap kali

akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap

sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap

menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat. Tanggung

jawab sosial perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan

pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan

kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.12

11 Mardjono Reksodiputro, 2005, Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subyek Hukum
Dalam Kaitan Dengan HAM, Penerbit Refika Aditama, hal. 73

12 Isa Wahyudi, Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility, Penerbit In- Trans
Publishing, hal. 15
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Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendrick bahwa CSR

adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung

jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara

perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.13

Oleh karena itu perkembangan pembangunan baik espek ekonomi dan

lingkungan di Kecamatan Blang Bintang secara khusus dan Kabupaten Aceh

Besar secara umum merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan PT

Angkasa Pura II melalui program dana CSR perusahaan tersebut. Dengan dana

CSR tersebut atau konsep tabarru’ diharapkan akan menjadi sumber peningkatan

taraf ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Bila dilihat hasil penyaluran dana tabarru’ dari PT Angkasa Pura II

menunjukkan adanya peningkatan pembangunan ekonomi dalam masyarakat

khususnya di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, hal tersebut

terbukti dari hasil salah program perusahaan yaitu program mitra usaha, hasil

program tersebut bila dilihat sejak beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2013

hingga saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Pada tahun 2017 PT

Angkasa Pura II telah dapat menyalurkan bantuan pembiayaan usaha bagi

masyarakat hingga di luar Kecamatan Blang Bintang, artinya penyaluran tersebut

dapat tercapai dengan baik karena tingkat kepatuhan mitra mengembalikan

pembiayaan untuk disalurkan bagi masyarakat lain.14

13 Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Sosial Responsibility, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, hal.1

14 Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada
tanggal 2 januari 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.
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Salain itu, dari program peduli lingkungan yang berikan oleh perusahaan

PT Angkasa Pura II juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat khususnya

di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, PT Angkasa Pura II terus

memberikan bantuan melalui dana CSR kepada masyarakat dalam membangun

insfrastruktur, seperti sarana ibadah, jalan, dan infratruktur lainnya yang

dibutuhkan oleh msyarakat sehingga masyarakat dapat nyaman beribadah dan

bersosial dalam lingkungan Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.15

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana tabarru’ dalam program

CSR yang disalurkan oleh PT Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang

Kebupaten Aceh Besar memberikan pengaruh yang sangat dalam lingkungan

khususnya Kecamatan Blang Bintang. Dari implementasi dana tabarru’ tersebut

dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari sektor ekonomi

maupun infrastruktur atau sarana bagi masyarakat.

3.4. Tinjauan Akad Tabarru’ Terhadap Implementasi Program Kemitraan
Pada PT Angkasa Pura II Yang Diterapkan di Kecamatan Blang
Bintang Kabupaten Aceh Besar

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas

keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, Pengharaman riba, serta

menghilangkan unsur gharar. Disamping prinsip dasar di atas yang harus

dipenuhi oleh lembaga atau institusi yaitu harus mengembangkan sebuah

manajemen secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan

dasar yang telah digariskan dalam syariat Islam.

15 Ibid... pada tanggal 2 januari 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.
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Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama

pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling

memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Secara

normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan,

pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas,

etika dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjungjung tinggi hak asasi

manusia serta persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara setiap rakyat

Indonesia.16

Dalam merealisasikan CSR tentunya mengedepankan prinsip yang

keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin

dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola

pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan

dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan

sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti

diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan

masyarakat.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di

atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif

masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog

secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan

pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari

implementasi CSR akan di emban secara bersama.

16 Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia
Modern, Penerbit Refika Adi Tama, Bandung, hal.23



65

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dana tabarru’

melalui program CSR pada PT Angkasa Pura II terhadap program kemitraan

direalisasikan pada program mitra usaha, perusahaan yang menyalurkan

pembiayaan kepada masyarakat sekaligus sebagai pengelola dana tersebut, artinya

setiap dana yang diberikan oleh perusahaan harus dikembalikan dengan sistem

setoran sesuai dengan perjanjian dan ditambah biaya administrasinya 3%. Dana

kembalian tersebut bukan sebagai pendapatan perusahaan atau sebagai

keuntungan dari perusahaan melainkan sebagai dana yang akan disalurkan kepada

masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu dana CSR

semakin lama semakin bertambah dengan penambahan biaya administrasi oleh

mitra sehingga semakin banyak masyarakat lainnya yang mendapatkan

pembiayaan yang serupa.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dana tabarru’

melalui dana CSR pada PT Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten

Aceh Besar di implementasikan melalui program mitra usaha dan program peduli

lingkungan, dengan demikian sebagaimana yang telah dijelasakan sebelumnya

dana tabarru’ pada program CSR di PT Angakasa pura II telah direalisasikan

dalam semua sektor, baik peningkatan ekonomi, lingkungan, pendidikan serta

kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Dana tersebut disalurkan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit

melainkan sebagai bentuk upaya kepedulian dalam membangun masyarakat di

lingkungan perusahaan.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam program mitra usaha, setiap pemohon atau warga yang

mendapatkan pembiayaan dari perusahaan harus mengembalikan biaya

tersebut kepada perusahaan dengan sistem ansuran atau setoran ditambah

dengan biaya administrasi, sistem ini bukanlah untuk mendapatkan

keuntungan melainkan untuk disalurkan kembali kepada warga lain yang

membutuhkan.

2. Program kemitraan dengan dana tabarru’ dalam program CSR yang

disalurkan oleh PT Angkasa Pura II Kecamatan Kuta Baro Kebupaten

Aceh Besar memberikan pengaruh yang sangat dalam lingkungan

khususnya Kecamatan Kuta Baro. Dari implementasi dana tabarru’

tersebut dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari

sektor ekonomi maupun infrastruktur atau sarana bagi masyarakat.

3. Akad tabarru’ melalui dana CSR pada PT Angkasa Pura II Kecamatan

Kura Baro Kabupaten Aceh Besar di implementasikan melalui program

mitra usaha dan program peduli lingkungan, program mitra usaha sebagai

upaya pembangunan ekonomi masyarakat dan program peduli lingkungan

sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan fasilitas dan

infratruktur di kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar.
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4.2. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan

himbauan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam Implementasi Dana CSR

Pada Program Kemitraan Dalam Perspektif Akad Tabarru’ Studi Penggunaan

Dana CSR PT Angkasa Pura II (Persero) di Kecamatan Kuta Baro umumnya

kepada seluruh pembaca.

1. Diharapkan kepada Perusahaan PT PT Angkasa Pura II (Persero) di

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar agar dapat meningkatkan

program kemitraan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas, serta

meningkat sektor program seperti program kesehatan dan pendidikan.

2. Diharapkan kepada devisi khusus CSR PT Angkasa Pura II (Persero) di

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar agar dapat meningkatkan

pengawasan dana kemitraan sehingga warga dapat menyetor kembali

pembiaayaan untuk kepentingan masyarakat lain yang membutuhkan

pembiayaan.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang menjadi mitra usaha dengan

PT Angkasa Pura II (Persero) di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh

Besar agar mematuhi peraturan sesuai dengan perjanjian yaitu

mengembalikan biaya tepat waktu sehingga tidak terjadi kemacetan

anggaran untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.
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