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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan model 

kemitraan dan implementasi CSR BNI Syariah dengan PKPU 

Semarang maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan: 

1. Program CSR di BNI Syariah Cabang Semarang telah 

diimplementasikan secara ideal sejalan dengan ajaran Islam dalam 

hal distribusi kekayaan. Walaupun CSR telah menjadi visi misi 

BNI Syariah namun yang direalisasikan belum mengarah kepada 

konsep community development (pengembangan komunitas 

dibidang produktif). Masih terbatas fokus utama di bidang 

pendidikan. Baik pembangunan fisik maupun dalam bentuk non 

fisik (beasiswa prestasi). 

2. Model kemitraan yang dibangun dengan PKPU menggunakan 

model kesepahaman kontrak/ MoU berdasarkan asas kepercayaan 

yang berlandaskan prinsip kejujuran, transparan, akuntabel, dan 

professional. Sehingga sikap saling percaya ditunjukkan kedua 

pihak. 

3. Pola pengajuan penerima bantuan CSR berdasarkan survey dari 

PKPU kemudian hasilnya diserahkan kepada BNI Syariah. 

Kemudian BNI Syariah memutuskan lembaga penerima CSR 

tersebut berdasarkan aspek yang paling membutuhkan. Proses 

pendistribusian CSR BNI Syariah langsung dikendalikan 

sepenuhnya oleh PKPU dari awal sampai ahir dengan penuh 

tanggungjawab hingga laporan perkembangan program. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran- saran yang dapat 

memberikan manfaat kepada pihak- pihak yang terkait atas hasil 

penelitian ini. Adapun saran- saran yang dapat disampaikan penulis 

adalah : 

1. Hendaknya CSR menjadi nilai yang melandasi visi misi aktivitas 

seluruh bank syariah, sehingga dapat bersinergi mewujudkan 

community development atau pembangunan komunitas yang 

dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk 

memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, 

ekonomi, lingkungan dan kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Implementasi CSR sudah seharusnya sebagai wujud iktikad baik 

bank syariah yang dilakukan dengan sungguh - sungguh, 

berkualitas, kontinyu (jangka panjang), serta adanya hubungan 

dua arah community need assessments dengan komunitas. 

2. Implementasi CSR BNI Syariah hendaknya tidak hanya berfokus 

dalam program pendidikan saja, melainkan diimplementasikan 

dalam program yang lebih luas sesuai visi BNI syariah terkait 

berbagai  permasalahan sosial misalnya kemiskinan, anak 

terlantar, pengemis, pengangguran, ekonomi kreatif serta 

berperan aktif dalam perbaikan kelestarian lingkungan. 
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C. Penutup 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillahirobbil' 

aalamiin dari penulis kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah, 

inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu 

mengantarkan pembahasan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 

MODEL KEMITRAAN BNI SYARIAH CABANG 

SEMARANG DENGAN PKPU CABANG SEMARANG 

DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN 

DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

TAHUN 2013” 

Pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan 

dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan cukup kendala 

pada referensi terkait dengan masalah ini, namun tidak 

mengurangi penulis untuk tetap berusaha maksimal, sekuat 

tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem 

yang penulis hadapi dalam permasalahan yang ada dalam skripsi 

ini. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam 

penulisan karya skripsi ini. Akhirnya, penulis mohon maaf atas 

segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada 

umumnya. Amiin.... 


