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ABSTRAK 

Konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) perusahaan pertama 
kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu secara 
terus-menerus mengalami pengayaan konsep sampai saat ini. Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah diatur dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya, salah 
satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 
Perseroan Terbatas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
(PP TJSL). Perbankan Syariah memiliki dwifungsi masyarakat, yakni fungsi 
intermediasi keuangan dan fungsi sosial. Kegiatan usaha Perbankan Syariah 
sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
(UU Perbankan Syariah) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). 
Dengan bentuk badan hukum PT, Perbankan Syariah harus tunduk pada UU 
Perseroan Terbatas, termasuk ketentuan CSR, dan juga tunduk pada UU 
Perbankan Syariah, termasuk ketentuan mengenai fungsi sosial. Dalam penelitian 
ini, rumusan masalah yang dibahas adalah Corporate Social Responsibility dalam 
kegiatan usaha Perbankan Syariah berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan 
perbandingan antara makna Corporate Social Responsibility pada UU Perseroan 
Terbatas dengan makna fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. Pendekatan 
masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Analisis 
rumusan masalah yang pertama adalah makna kegiatan CSR yang dilakukan oleh 
kegiatan usaha Perbankan Syariah tidaklah sama dengan makna CSR yang diatur 
dalam UU Perseroan Terbatas dan PP TJSL. Terdapat perbedaan signifikan 
keduanya, yakni dana yang digunakan untuk CSR, adanya keterlibatan pihak lain 
dalam proses penghimpunan dana kegiatan CSR, penyaluran dana kegiatan CSR 
tidak dilakukan oleh Perbankan Syariah, digunakannya Prinsip Syariah dalam 
proses CSR oleh Perbankan Syariah, serta ketentuan mengenai sanksi apabila 
tidak melakukan kegiatan CSR. makna fungsi sosial dalam UU Perbankan Syariah 
dari perspektif UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya bukanlah CSR 
atau TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 3 PP 
TJSL. CSR dengan fungsi sosial walaupun memiliki persamaan yakni pada 
sasaran kegiatan dan fokus kegiatan, namun juga memiliki perbedaan yang cukup 
signifikan yakni sumber dana yang digunakan, adanya keterlibatan pihak lain 
dalam proses penghimpunan dana kegiatan, penyaluran dana kegiatan melalui 
pihak lain, tujuan dari kegiatan, pertanggungjawaban pada kegiatan, sanksi 
apabila lalai melalukan kegiatan, serta digunakannya Prinsip Syariah dalam setiap 
proses kegiatan oleh Perbankan Syariah.  
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