
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Pengertian Kemitraan

Pengertian menurut para sarjana terdapat adanya perbedaan

pendapat mengenai kemitraan, untuk menambahkan dan memperkaya

pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa

pengertian kemitraan menurut para sarjana diantaranya adalah :

a. Menurut kamus besar bahasa indonesia

Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan,

kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai

mitra.1

b. Dr muhammad Jafar Hafsah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat

ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermita dalam

menjalankan etika bisnis.2

1 Martin carnoy dan derek shearer, ekonomic democrary,sharpe inc.1980 h. 275-276
2 Ibid, h. 276
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c. Ian linton

Kemitraan adalah sebuah cara sebuah cara melakukan bisnis dimana

pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai

tujuan bisnis bersama.3

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang

kemitraan, peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari

undang-undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil salah satu

cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan

kemitraan.

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 44 tahun

1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan :

“kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan

kelualah peraturan tersebut diatas yang mengatur mengenai tata cara

penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya

pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi

kemitraan anata usaha kecil dimulai tahun 1984 yaitu dengan undang-

undang No. 5 tahun 1984 yaitu undang-undang pokok perindustrian.

Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan

kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur

kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya.4

3 Ibid, h. 277
4 Jolius Bobo, Tranformasi Ekonomi Rakyat, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2003) h.
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Dalam kepmenku RI No. 316/KMK.016/1994 sebagaimana telah

dirubah dengan kepmenku RI No. 60/KMK.016/1996 tentang

“Pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan

dari laba BUMN”.5

2. Unsur-unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling

menguntungkan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi

dan memperkuat satu sama lainnya. Julius bobo menyatakan, bahwa

tujuan utama kemitraan adalah bentuk pengembangan pembanguna yang

mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian

yang kukuh dan berkeahlian dengan ekonomi rakyat sebagai tulang

punggung utamanya.6 Berkaitan dengan kemitraan yang telah disebutkan

diatas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok dan

merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling

memperkuat dan saling memerlukan yaitu :7

a. Kerjasama

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinaan

kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan menengah dengan

usaha kecil didasarkan pada kejajaran kedudukan atau memepunyai

derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra.

b. Antara pengusaha besar dan menengah dengan usaha kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan

pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama

5 Ibid, h. 183
6 Ibid, h. 64
7 Suswanto, Pembangunan Ekonomi Bisnis, (Jakarta: kencana, 2010), h. 5



yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku

ekonomi lainnya. Sehingga usaha kecil akan lebih berdaya atau

tangguh disalam berusaha demi tercapainya kesajahteraan.

c. Pembinaan dan pengembangan

Pada dasarnya yang memebedakan hubungan kemitraan dengan

hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar

adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap

pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan

biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan dalam kemitraan antara lain

pembinaan didalam mangakses modal yang lebih besar, pembinaan

manajemen usaha, pembinaan manajemen produk.

3. Bentuk Program Kemitraan

a. Pemberian pinjaman, yaitu:

1) Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-

barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat

produksi, alat bantu produksi, dan lai sebaginya yang darat

meningkatkan produksi dan penjualan produk mitrabinaan.

2) Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan

oleh BUMN Pembinaan yang bersifat jangka pendek dengan waktu

maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup

material bagi mitra binaan.

b. Hibah dalam bentuk :

1) Meningkatkan pengendalian mutu produksi

2) Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi

3) Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan



4) Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk bantuan

penjualan produk mitra binaan, mempromosikan produk mitra

binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang

pameran (showroom), pendidikan, pelatiahn dan pemagangan

untuk mitra binaaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN

Pembinaan dan lembaga pendidikan atau pelatihan swasta

profesional maupun perguruan tinggi. Jangka waktu atau masa

pembinaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, bankable (dapat

diberi pinjaman).

4. Manfaat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat

sekitar. Bahwa prinsip dasar program kemitraan dan bina lingkungan

(PKBL) adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin

agar terbebas dari kemiskinan.8 PKBL akan menjadi strategi bisnis yang

inheren dalam perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing

melalui reputasi dan kesetiaan pelanggan atau citra perusahaan.

Implementasi kebijakan PKBL adalah suatu proses yang terus menerus

dan berkelanjutan.9

Yusuf Wibisono dalam bukunya membedah konsep & Aplikasi

CSR mengungkapkan manfaat CSR lewat penyaluran PKBL bagi

perusahaan antara lain:10

a. Mempetahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image

perusahaan

8Hendrik Budi Untung. Op.cit h. 3-4
9Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. Op.cit , h. 52
10Ibid. h. 53



b. Layak mendapatkan social license to operate

c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan

d. Melebarkan akses sumber daya

e. Membentangkan akses menuju market

f. Mereduksi biaya

g. Memperbaiki hubungan dengan stakholders

h. Memperbaiki hubungan regulator

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

j. Peluang mendapatkan penghargaan.

5. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terhadap

Masyarakat

a. Mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang bersal

dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka

angkatan kerja dengan menciptakana lapangan pekerjaan,

menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan

oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan

memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut.11

b. Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa

kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk

pendidikan dasar.

11Erni R. Ernawan. Business Ethics. (Bandung:Alfabeta,2007). h. 117



c. Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana serta

prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat

sekitar.12

B. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good  Corporate  Governance (GCG)  merupakan  tata  kelola

perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan

datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih

terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (stakeholder),

sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola  perusahaan  juga  harus

memperhatikan  kepentingan stakeholder.  Akibat yang  muncul  dari

pergeseran  paradigma  ini,  tata  kelola  perusahaan  harus

mempertimbangkan masalah CSR.

Bank Dunia mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai

kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang

dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi

secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar

secara keseluruhan.13

Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam mengacu pada

Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan

konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat.

Prinsip Good Corporate Governance secara umum adalah transparansi

12Ibid. h. 118
13Muh .Effendi Arief, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan

Implementasi, Jakarta: Salemba Empat, 2009) , h. 1-2



(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibiltas

(responsibility), independensi (indenpendency), kewajaran dan kesetaraan

(fairness). Prinsip-prinsip Corporate Governance dalam perspektif Islam

diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan

dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT

sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang

harus lebih memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder.14

Pengungkapan (disclosure) terhadap aspek  ekonomi (economic),

lingkungan (environmental),  dan  sosial  (social)  sekarang  ini  menjadi

cara  bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan  bentuk  akuntabilitasnya

kepada stakeholder.  Hal  ini dikenal  dengan  nama sustainability

reporting atau triple  bottom  line  reporting yang direkomendasikan oleh

Global Reporting Initiative (GRI). Salah  satu  bagian  terpenting  dalam

GCG di Perusahaan  adalah  komitmen  penuh  dari  seluruh  jajaran

pengurus  perusahaan  hingga pegawai  yang terendah  untuk

melaksanakan  ketentuan  tersebut.  Oleh  karena  itu seluruh  karyawan

wajib  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip  GCG menganut  prinsip

keterbukaan  (transparency),  memiliki  ukuran kinerja  dari  semua

jajaran  bank  berdasarkan  ukuran-ukuran  yang  konsisten dengan

corporate  values,  sasaran  usaha  dan  strategi  bank  sebagai

pencerminan akuntabilitas Perusahaan (accountability).

Dan menjamin dilaksanakannya ketentuan  yang berlaku sebagai

wujud tanggung jawab Perusahaan (responsibility), objektif dan bebas dari

tekanan pihak manapun dalam pengambilan  keputusan  (independency),

14 Murtanto. Op.cit, h. 13



serta  senantiasa  memperhatikan kepentingan  seluruh stakeholders

berdasarkan  azas kesetaraan  dan  kewajaran (fairness)  atau  biasa

disingkat  dengan  TARIF  (Komite  Nasional  Kebijakan Corporate

Governance.

Dalam hubungan dengan prinsip tersebut perusahaan perlu

memperhatikan hal sebagai berikut :15

a. Keterbukaan (Transparency), Keakuratan juga menjadi prinsip penting

dalam pelaksanaan Corporate Governance yang Islami. Informasi

yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat

menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini

dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang

Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam

pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

1. Perushaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu,

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah

diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas

pada hal-hal yang  bertalian  dengan  visi,  misi,  sasaran  usaha

dan strategi  perusahaan, kondisi keuangan,  susunan  dan

kompensasi  pengurus,  pemegang saham pengendali, cross

shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk

management), sistem  pengawasan  dan  pengendalian  intern,

15 Ibid,h. 15



status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian

penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia

perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak

memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (Accountability) ,

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan

yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedapankan esensi hidup

manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia

kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep

Islam yang fundametal meyakini bahwa alam dan seluruh isinya

sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola

sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

1. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari

masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi,

sasaran usaha dan strategi perusahaan.

2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi

perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung

jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

3. Perusahaan harus memastikan terdapatnya check and balance

system dalam pengelolaan bank.



4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran

perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran  yang  disepakati  konsisten

dengan  nilai  perusahaan. (corporate values), sasaran usaha dan

strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.

c. Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu

disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas

kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan

stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan

keuangan yang benar dan akurat, juga akan mengahasilkan keakuratan

dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang

diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang

menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam

perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya Good

Corporate Governance. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya

bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham,

tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum

fakir dan miskin.16

d. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu

tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi

risiko, sesuai pada Q.S Fushshilat ayat 30 :

16 Mardani., Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana. 2012), h. 45















Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:"Tuhan Kami ialah Allah"
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan
turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan

janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang
telah dijanjikan Allah kepadamu”(QS. Fushshilat:30).

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang

dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah

“Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan

mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa

tekanan pihak manapun).”17

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang

disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan

dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat

dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Dengan kata lain prinsip

transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki

perusahaan.18

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Menurut Islam

17 Widiyanti , Novi Wulandari., Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah
Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance.(Universitas Jember : 2009), h.
56

18 Arifin, Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada
Perusahaan di Indonesia ( Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : 2005 ), h. 23



Dalam beraktifitas didunia bisnis, islam mengharuskan berbuat adil yang

diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi,

keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan

dengan operasional perusahaan, dalam Al-Qur’an Surah Huud Ayat 85 :









Artinya :“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
membuat kerusakan.”(QS. Huud:85)

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi

kemanusiaan, agar amal  yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan

mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Perbuatan yang

dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan prilaku yang

baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungna lebih kepada

stakeholders.19

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia.

Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu

membantu,20 sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 :









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

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

19 Sutrisno, Etika Bisnis Dalam Islam. (Jakarta:2009) h. 67
20 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 ), h. 45



pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya.”(QS.Al-Maidah:2)

َرةَ أَِبىَعنْ  ُمْؤِمنٍ َعنْ نـَفَّسَ َمنْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَريـْ
َياُكَربِ ِمنْ ُكْربَةً  َعَلىَيسَّرَ َوَمنْ اْلِقَياَمةِ يـَْومِ ُكَربِ ِمنْ ُكْربَةً َعْنهُ اللَّهُ نـَفَّسَ الدُّنـْ

َياِفىَعَلْيهِ اللَّهُ َيسَّرَ ُمْعِسرٍ  نـْ َياالدُّنْـ ِفىاللَّهُ َستَـَرهُ ُمْسِلًماَستَـرَ َوَمنْ َواآلِخَرةِ الدُّ
.َأِخيهِ َعْونِ ِفىاْلَعْبدُ َكانَ َمااْلَعْبدِ َعْونِ ِفىَواللَّهُ َواآلِخَرةِ 

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda “ Barang siapa
yang menghilangkan satu kesusahaan orang islam dari kesusahaan dunia,
niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahaan dari kesusahaan-
kesusahaahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang dalam
kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan dunia dan akhirat.
Barang siapa menutupi aib orang Islam, niscaya Allah akan menutupi
aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut
selama hambanya menolong saudaranya.” (HR. Abu Daud)21

Kedua, orang islam wajib memperhatikan orang miskin dan orang-orang

yang dalam kesulitan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maa’un

(107) ayat 1-3 :








Artinya :“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang

menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang
miskin.”( QS. Al-Maa’un: 1-3 ).

Dari Firman Allah diatas bahwa umat Islam dianjurkan untuk saling tolong

menolong dalam kebaikan, menolong pedagang untuk menambahkan modal

usahanya merupakan kewajiban bagi pengusaha yang mengelola lembaga

keuangan dan yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar

21Abu Hasin Muslim bin Hajja bin Muslim, Al-Jam’u Shahih Al-Musamma Shahih
Muslim, (Bairut : Dar- Jail Beirut), Juz 8 h. 71



perusahaan untuk mensejahteraan ekonomi. Tolong menolong dalam

meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya melalui bantuan dan

partisipasi dari perusahaan.

Di dalam Al-Qur’an banyak diperintahkan untuk mempergunakan

kekayaan dalam hal yang baik, atau disebut sebagai Infaq. Dimana dalam islam

berinfaq itu sangat dianjurkan, memberikan bantuan kepada orang lain itu

merupakan perbuatan baik dibandingkan menerima sesuatu dari orang lain.22

Islam mengajarkan konsep infaq untuk memelihara harta dan kualitas diri ummat-

Nya. Islam membelanjakan hartanya didalam kebaikan, kesejahteaan umum

membantu orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya.23 Allah menyeru hamba-

Nya untuk berinfaq sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-

baqarah ayat 267:














Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
(QS. Al-Baqarah: 267).

22Ibid, h. 68
23 Haidar Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 34



Ketiga,  bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk saling selalu

beramal dan bersedaqah. Sebagai aman Firman Allah SWT dalam surat Al-

baqarah (2) ayat 265 :














Artinya:“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena

mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti
sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan
lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan
lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan
Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” ( QS.Al-Baqarah: 265 )

Dari sini maka jelaslah bagaimana Islam membantu jaminan kepada

manusia untuk hidup secara secara layak sebagai manusia. Yakni hidup secara

tercukupi baik kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makan) serta papan (rumah)

dari terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Al-Qur’an

juga disebutkan yaitu tentang  aturan (kepemilikan, kekayaan dan semua harta

benda yang berbentuk).24

Dalam Al-Qur’an diatur oleh Allah tentang Kekayaan yaitu dalam surah

Albaqarah: 212, yaitu :










24Ibid, h. 69






Artinya: “Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir,
dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-
orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan
Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa
batas.”(QS. Al-baqarah: 212)

Islam sangat mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) karena

tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan

perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai

sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehinga perusahaan bertanggung

jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis

sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan

mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut.25 Sebagaimana hadits

Rasulullah :

: َوَسلَّمَعلَْیھهللاَصلَّىهللاِ َرُسولَقلَ : َقالَ عنھهللارضيُمْوَسىأَِبيَحِدْیثُ 
َبْعًضاَبْعُضُھمْ َیُشدُّ َكاْلُبْنَیانِ لِْلُمْؤِمنِ اْلُمْؤِمنُ 

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Musa ra. katanya : Rasulullah saw. bersabda: seorang
mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana
sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.( HR. Bukhari dan Muslim)26

Bagi perusahaan tanggung jawab sosial terhadap orang dilingkungannya

dengan mengikutsertakan mereka, dengan baik dengan tidak membatasinya.

Dunia bisnis hidup ditengah-tengah masyarakat. Kehidupannya tidak bisa lepas

dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu ada suatu tanggung jawab sosial yang

dipikul oleh bisnis.27

25Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002). h. 32

26Abu Hasin Muslim bin Hajja bin Muslim, Al-Jam’u Shahih Al-Musamma Shahih
Muslim, (Bairut : Dar- Jail Beirut), Juz 8 h. 20

27 Viethzal Rivai, islamic Human Capital, (Jakarta : Rajawali Pers,2009), Edisi. Ke-1, h..
202-275




