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MOTTO

َّ ٌَّ ……… ِإ
ٱَّللَ ََل َُغَ ُِّ ُس َيا تِقَ ْى ٍو َحت َّ ًٰ َُغَ ُِّ ُسوا َيا تِأََف ُ ِس ِه ْى
Artinya :
……… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra‟d : 11)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi tersebut adalah :
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin
adalah sebagai berkut:
Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

ا

Alif

ب

Ba

B

Be

ت

Ta

T

Te

ث

Ṡa

Ṡ

Es (dengan titik di atas)

ج

Jim

J

Je

ح

Ḥa

Ḥ

Ha (dengan titik di bawah)

خ

Kha

Kh

Ka dan ha

د

Dal

D

De

ذ

Żal

Ż

Zet (dengan titik di atas)

ز

Ra

R

Er

ش

Zai

Z

Zet

ض

Sin

S

Es

ش

Syin

Sy

Es dan ye

ص

Ṣad

Ṣ

Es (dengan titik di bawah)

ض

Ḍad

Ḍ

De (dengan titik di bawah)

Tidak
dilambangkan

viii

Nama
Tidak dilambangkan

ط

Ṭa

Ṭ

Te (dengan titik di bawah)

ظ

Ẓa

Ẓ

Zet (dengan titik di bawah)

ع

„ain

…‟…

غ

Gain

G

Ge

ف

Fa

F

Ef

ق

Qaf

Q

Ki

ك

Kaf

K

Ka

ل

Lam

L

El

و

Mim

M

Em

ٌ

Nun

N

En

و

Wau

W

We

ِ

Ha

H

Ha

ء

Hamzah

...ꞌ…

ٌ

Ya

Y

Koma terbalik di atas

Apostrop
Ye

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
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

Fathah

A

A

Kasrah

I

I

Dammah

U

U

Contoh:
No

Kata Bahasa Arab

Transiterasi

1.

كتة

Kataba

ix

2.

ذكس

Żukira

3.

َرهة

Yażhabu

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :
Tanda dan

Nama

Gabungan Huruf

Nama

ي...أ

Fathah dan ya

Ai

a dan i

و...أ

Fathah dan wau

Au

a dan u

Huruf

Contoh :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

كُف

Kaifa

2.

حىل

Ḥaula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
Harakat dan

Nama

Huruf dan

Huruf
ٌ...أ
ٌ...أ

Tanda
Fathah dan alif
atau ya
Kasrah dan ya
Dammah dan

و...أ

Nama

wau

Ā

a dan garis di atas

Ī

i dan garis di atas

Ū

u dan garis di atas

Contoh:
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

قال

Qāla

x

2.

قُم

Qīla

3.

َقىل

Yaqūlu

4.

ٍزي

Ramā

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

زوضة األطفال

Rauḍah al-aṭfāl

2.

طهحة

Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.
Contoh :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

زتُّا

Rabbana

2.

ّ
َصل

Nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
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yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan kata sambung.
Contoh :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

انسجم
ّ

Ar-rajulu

2.

انجالل

Al-Jalālu

7. Hamzah
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

1.

أكم

Akala

2.

ٌتأخرو

Taꞌkhuzūna

3.

انُؤ

An-Nauꞌu

8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal
atau kata sandangnya.
xii

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh :
No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

و يا يًحد إَلزسىل

Wa mā Muḥammdun illā rasūl

ًٍُانحًدهلل زب انعان

Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna

9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.
Contoh :
No

Kata Bahasa Arab
ٍُوإٌ هللا نهى خُسانساشق
ٌفأوفىا انكُم وانًُصا

Transliterasi
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa
auful-kaila wal mīzāna
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ABSTRAK
Eko Susilo, Nim : 162111321, ‘’Praktik Outbound Ditinjau Dari
Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali (Studi Kasus Kawasan Wisata
Outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten
Klaten)’’
Aktifitas usaha bisnis merupakan salah satu kegiatan ekonomi dengan
tujuan untuk mencari keuntungan. Salah satu bentuk usaha bisnis ialah
pengelolaan kawasan wisata outbound karena di dalam praktiknya terdapat
beberapa etika yang harus diperhatikan seperti, etika berpakaiannya agar tidak
terlalu mengumbar aurat, etika mengenai kamar mandi atau kamar bilasnya agar
dipisah antara laki-laki dan perempuan, etika mengenai pembagian kelompok
outboundnya antara laki-laki dan perempuan agar tidak bercampur, etika
mengenai penetapan jenis harga paketan outboundnya agar tidak merugikan
siapapun dsb.
Bedasarkan hal itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa etika sangat perlu
diterapkan dalam kegiatan bisnis. Dengan penerapan etika bisnis Islam dalam
kegiatan bisnis bertujuan untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi
kepada pihak-pihak didalamnya. Etika berbisnis dalam Islam diantaranya
pemahaman bahwa dunia merupakan ladang amal di akhirat, selalu menerapkan
nilai-nilai kebaikan moral, mengutamakan kemashlahatan (kesejahteraan sosial)
serta menjauhi riba.
Penelitian ini membahas mengenai adanya penerapan etika bisnis Islam
Al-Ghazali di dalam praktik outbound yang dilakukan oleh pihak pengelola
kawasan wisata outbound Siblarak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana praktik outbound di kawasan wisata outbound Siblarak dan bagaimana
praktik outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ditinjau dari etika bisnis
Islam Al-Ghazali.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik outbound yang
dilakukan oleh pihak pengelola outbound dan untuk mengetahui penerapan etika

xvii

bisnis Islam perspektif Al-Ghazali terhadap praktik outbound yang dilakukan di
kawasan wisata outbound Siblarak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Sumber
data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer (secara langsung) dan
sumber data sekunder (tidak langsung). Dalam menuliskan hasil analisis akan
menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir
deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian yang didapat dari
lapangan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara
objektif mengenai praktik outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ditinjau
dari perspektif etika bisnis Islam Al-Ghazali.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa teori etika
bisnis Islam Al-Ghazali yaitu teori mengenai ke-4 gagasan etika bisnis Islam,
pihak pengelola outbound di kawasan wisata outbound Siblarak tidak menerapkan
semuanya di dalam praktik outboundnya.

Kata Kunci : outbound, etika bisnis Islam, Al-Ghazali
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ABSTRACT
Eko Susilo, Nim : 162111321, ‘’Outbound practice reviewed from AlGhazali's Islamic business ethics perspective (Case Study in Sidowayah
Village, Polanharjo District, Klaten Regency)”
Business activity is one of the economic activities with the aim of
making a profit. One form of business is the management of outbound tourism
areas because in practice there are a number of ethics that must be considered
such as the ethics of dressing so as not to indulge in genitalia, ethics regarding
bathrooms or rinse rooms so that they are separated between men and women,
ethics regarding division of groups outbound between men and women so as
not to mix, ethics regarding the determination of the outbound package price so
as not to harm anyone etc.
Based on that, Al-Ghazali believes that ethics really needs to be applied
in business activities. With the application of Islamic business ethics in
business activities aims to avoid losses that may occur to the parties in it.
Business ethics in Islam includes understanding that the world is a charitable
field in the afterlife, always applying the values of moral goodness, prioritizing
prosperity (social welfare) and avoiding usury.

The

purpose

of

this

research is to know the outbound practice conducted by the outbound
management and to know the implementation of Islamic business ethics AlGhazali's perspective on outbound practices conducted in the outbound tourism
area of Siblarak.
This research uses a qualitative field research method. The data
sources in this study are two namely primary data sources (directly) and
secondary (indirect) data sources. In writing the results of the analysis will use
a qualitative descriptive type using a pattern of deductive thinking, which is
comparing between theories and events obtained from the field. This method is
used with the aim to objectively describe the outbound practice in the outbound
tourism area of Siblarak from the perspective of the Islamic business ethics AlGhazali.

xix

The results of this study show that of some theories of Islamic business
ethics Al-Ghazali is the theories concerning the 4 ideas of Islamic business
ethics, outbound managers in the outbound tourism area Siblarak does not
apply everything in its outin practice.

Keywords: outbound, Islamic business ethics, Al-Ghazali
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memiliki pedoman dalam

mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik
hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Manusia adalah
makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam
masyarakat.

Sebagai

makhluk

sosial,

dalam

hidupnya

manusia

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup
dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari
atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan
hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya
dengan orang-orang lain disebut mua>>>>>mala>t.1
Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk
menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat
pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator
ekonominya. Setiap negara, dalam mencapai tujuannya menggunakan
sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem ekonomi yang berkembang

1

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
1993), hlm. 11.
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2

saat ini di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan
sistem ekonomi Islam.2
Seiring dengan pesatnya perkembangan sistem ekonomi Islam di
seluruh belahan dunia, sebagian masyarakat Islam Indonesia juga mulai
menerapkan

prinsip-prinsip

ekonomi

Islam.

Sebagian

masyarakat

Indonesia yang kini sudah mulai memiliki kesadaran, mengambil langkah
positif untuk meninggalkan maysir, gharar, dan riba>. Salah satu bentuk
bermua>>>>>mala>t adalah usaha bisnis.3
Sulit untuk dipungkiri bahwa bisnis merupakan sektor yang menarik
perhatian banyak orang. Salah satu alasan dari banyaknya orang yang
menggeluti bisnis adalah didorong dengan keinginan memperoleh
kesejahteraan dalam hidup. Pemahaman masyarakat bahwa berbisnis
merupakan sarana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya masih
banyak terjadi dalam dunia bisnis guna memperoleh keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara seperti berusaha
seefektif dan seefisien mungkin dalam memperoleh bahan baku, bahan
baku yang digunakan, pengolahan bahan baku, para pekerja, sistem
operasional, pemasaran dan distribusinya. Hal ini tidak mengherankan jika
para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan
mengabaikan etika bisnis dalam usahanya.4

2

Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), hlm. 288.
3

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

4

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.
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Islam tidak menghalalkan segala cara dalam melakukan usaha bisnis,
tetapi juga sangat diperlukan adanya etika. Etika merupakan seperangkat
prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat
normatif, ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak
boleh dilakukan oleh seseorang.

Etika bisnis merupakan studi yang

dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Yang dilakukan pada
standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan dan perilaku
bisnis.5
Di dalam etika usaha bisnis yang terpenting adalah kejujuran. Ini
merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol
dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para
Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan
kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan
adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak
memperburuk citra pelaku usaha adalah kebohongan, manipulasi, dan
mencampuraduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau
menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas
yang lainnya, dsb.6
Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa tokoh yang membahas
mengenai etika bisnis Islam seperti Yusuf Qardhawi, Al-Ghazali dan
Mustaq Ahmad. Diantara ketiga tokoh tersebut pembahasan etika bisnis
5

Veithzal Rivai, Islamic Business And Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),

hlm. 4.
6

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta :
Robbani Press, 2004), hlm. 293.
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Islam yang paling menarik menurut peneliti mengenai teori etika bisnis
Islam ialah pembahasan etika bisnis Islam dari Al-Ghazali karena beliau
merupakan sosok Ilmuwan dan penulis yang sangat produktif.
Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari
kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat abad
pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal,
ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Pasca periode
sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak di
terjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi,
Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44
Pemikir Barat.7
Selain itu Al-Ghazali menyusun maha karya besarnya yaitu kitab
Ihya Ulumuddiin. Kitab tersebut merupakan hasil intergrasi dari berbagai
cabang keilmuan yang ditulis Al-Ghazali setelah pengembaraannya secara
spiritual dan intelektual yang panjang, sesuai dengan berbagai latar
belakang keilmuannya maka kitab ini ditulis dengan menggunakan
beberapa konstruk nalar keilmuan, yaitu nalar syar‟iyyah, falsafiyyah, dan
sufiyyah. Ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, namun dalam
pemakaiannya mempunyai dominasi tertentu. 8

7

Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012), hlm. 316.
8

Himawijaya, Mengenal Al Ghazali Keraguan Adalah Awal Keyakinan (Bandung :
Mizan Media Utama MMU, 2004), hlm. 20.
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Serta dalam menjalankan aktifitas bisnis, Al-Ghazali menjelaskan
„‟untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, AlGhazali secara garis besar mempunyai 4 gagasan pokok etika yang harus
disertakan dalam berbisnis, yaitu: Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia
adalah Ladang Akhirat), Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial), Nilai-nilai
Kebaikan dan Jauh dari Perbuatan Riba>‟‟. 9
Salah satu bentuk usaha bisnis yang sering peneliti temukan adalah
pengelolaan kawasan wisata outbound. Dimana dalam bentuk usahanya
melakukan pelaksanaan outbound bersama para peserta outboundnya. Hal
ini karena outbound yang mempunyai karakter permainan dan beberapa
memicu adrenalin ini merupakan salah satu rekreasi yang sangat digemari
oleh masyarakat umum. Outbound selain berperan sebagai rekreasi,
ternyata juga bisa diterapkan dalam dunia perekonomian sebagai ladang
atau usaha bisnis untuk kegiatan perekonomian. Dengan membuka usaha
bisnis berupa tempat wisata outbound yang biasanya dilakukan di alam
terbuka, sehingga dalam pelaksanaannya di samping perasaan senang
dengan berbagai macam permainannya bisa juga merasakan kenyamanan
berada di alam bebas.
Permainan dalam outbound yang berguna sebagai media pendidikan,
tujuannya sebagai pembentuk karakter pesertanya, ada yang berupa
permainan kelompok, kompetisi dan bahkan ada yang dilakukan secara
individu. Permainan kelompok membangun karakter bekerja sama,
9

Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, jilid IV, ahli bahasa oleh Prof. Tk. H. Ismail Yakub S.H.,
(Semarang: CV. Faizan, 1982), hlm. 758.
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mengolah jiwa dan rasa kepemimimpinan pada diri masing-masing
peserta, permainan kompetisi mengajarkan untuk tidak mudah putus asa
dan bersaing secara sehat, sedangkan permainan individu yang biasanya
mempunyai ciri khas berupa tantangan pemicu adrenalin mengajarkan
keberanian menentukan keputusan.
Saat ini telah banyak masyarakat yang sudah membuka pikiran akan
peluangnya membuka tempat wisata outbound di daerah-daerah tertentu,
tentu mereka sadar dengan lingkungan yang mendukung menjadi salah
satu daya tarik pengunjung di samping fasilitas alat yang memadai.
Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sejuk dan asri, membuat
pengunjung merasakan kenyamanan yang luar biasa, pohon-pohon yang
rimbun menjulang, memberikan keteduhan bagi pengunjung yang
sehingga mampu menghalau dari panasnya matahari, wahana outboundnya
juga memanfaatkan limpahan air yang bersih dan segar langsung dari
sumber mata air dari pegunungan maupun sungai yang jernih.
Outbound yang berperan sebagai rekreasi sudah semestinya memiliki
peran-peran pendukung berupa fasilitas dan trainer yang berkompeten
dalam bidang ini. Pemilihan tempat pun juga berpengaruh dalam
memberikan kenyamanan pada suasana hati dan pikiran pesertanya. Selain
itu outbound merupakan kegiatan yang bersifat aktif dan menggunakan
peran fisik dalam pelaksanaannya, tentu pasti ada kemungkinan cidera
yang tidak bisa diingkari, maka dalam pegelolaan wahana outbound ini
perlu diperhatikan semua faktor-faktor pendukung dalam wahana tersebut

7

serta maintenance atau perawatan yang berkala guna memperkecil
terjadinya kecelakaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.
Hal lain yang terpenting dalam usaha pengelolaan wisata outbound
juga harus menerapkan etika bisnis Islam dalam perilaku antara pelaku
usaha kepada para kosumennya seperti hubungan, sikap maupun etika
yang dilakukan antara pengelola tempat kawasan wisata outbound sebagai
pelaku

usaha

dengan

para

peserta

outbound

sebagai

customer

konsumennya, etika-etika tersebut yang harus diperhatikan di dalam
pelaksanaan outbound diantaranya yaitu, etika berpakaiannya agar tidak
terlalu mengumbar aurat, etika mengenai kamar mandi atau kamar
bilasnya agar dipisah antara laki-laki dan perempuan, etika mengenai
pembagian kelompok outboundnya antara laki-laki dan perempuan agar
tidak bercampur, etika mengenai penetapan jenis harga paketan
outboundnya agar tidak merugikan siapapun dsb.
Salah satu daerah di Klaten yang sudah menyediakan fasilitas
outbound sebagai tempat rekreasi ialah di daerah kawasan wisata di Desa
Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Di daerah ini
terdapat dua jenis wisata berdasarkan tingkat pengelolanya yaitu, wisata
yang dikelola oleh tingkat Desa dan wisata yang dikelola oleh tingkat RT.
Wisata yang dikelola oleh tingkat Desa ada tiga diantaranya yaitu, Wisata
Umbul Kemanten, Wisata Kampung Dolanan Sidowayah dan Wisata
Outbound Siblarak. Sedangkan wisata yang dikelola oleh tingkat RT ada
lima yaitu, wisata OASEE (Omah Aneka Satwa dan Seni) di RT 10,

8

Kampung Lalu Lintas di RT 07, Dewi Duja (Desa Wisata Dukuh Janjir) di
RT 15, Kampung Hidromulyo (Hidrogel Sidomulyo) di RT 09 dan
Kampung Ramah Lingkungan di RT 01.10
Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih kawasan wisata outbound
Siblarak sebagai tempat penelitian. Hal ini karena kawasan wisata
outbound Siblarak mempunyai keunggulan dari pada kedelapan tempat
wisata yang ada di Desa Sidowayah yaitu, untuk para pengunjung ataupun
peserta outbound fasilitas yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak
sangat lengkap seperti fasilitas outbound, berenang, flying byur, sewa
tempat, camping ground, ATV dan TRAIL, selain itu keunggulan lainnya
yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak ini, ialah tidak hanya dapat
memaketkan wisata-wisata yang ada di kawasan wisata ini saja, melainkan
juga dapat memaketkan seluruh wisata-wisata yang ada di Desa
Sidowayah baik yang dikelola tingkat Desa maupun yang dikelola oleh
tingkat RT.11 Dari penjabaran uraian di atas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul ‘’Praktik Outbound Ditinjau Dari
Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali (Studi Kasus Kawasan
Wisata Outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten)’’.

10

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 5 Februari
2020, Jam 09.30 – 11.30 WIB, dan bisa dilihat juga di Brosur Kawasan Wisata Outbound Siblarak.
11

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 5 Februari
2020, Jam 09.30 – 11.30 WIB, dan bisa dilihat juga di Brosur Kawasan Wisata Outbound Siblarak.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan
masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana praktik outbound di kawasan wisata outbound Siblarak
di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana praktik outbound Siblarak di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ditinjau dari etika bisnis
Islam Al-Ghazali ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui praktik outbound yang dilakukan oleh pihak
pengelola kawasan wisata outbound Siblarak di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengkaji implementasi etika bisnis Islam terhadap praktik
outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten dalam perspektif etika bisnis Islam Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian
Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat
penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
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1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
penerapan praktik outbound dan teori mengenai etika bisnis Islam
Al-Ghazali pada lembaga bisnis atau individu yang bergelut di
sektor bisnis di Indonesia.
2. Secara Praktis
a. Bagi pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada para pelaku bisnis dalam rangka menjalin kerja
sama bisnis yang baik dengan menerapkan etika bisnis Islam.
Serta memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi
masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.
b. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu
dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai
etika bisnis Islam Al-Ghazali.

E. Kerangka Teori
1. Outbound
Definisi outbound berasal dari kata out of boundaries, artinya
keluar dari batas. Merupakan istilah di bidang kelautan, arti menurut
istilah outbound merupakan proses mencari pengalaman melalui alam
terbuka. Kegiatan ini sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno.
Sedangkan dalam bentuk pendidikan formal, dimulai sejak 1821,
ditandai dengan didirikannya Round Hill School, di Inggris. Tetapi
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secara sistematik kegiatan ini baru dipopulerkan di Inggris tahun 1941.
Lembaga pendidikan outbound dibangun oleh seorang

pendidik

berkebangsaan Jerman bernama Kurt Hahn bekerjasama dengan
pedagang Inggris bernama Lewrence Holt. Kedua orang ini
membangun pendidikan berdasarkan petualangan (adventured based
education).12
Kegiatan outbound berawal dari sebuah pengalaman sederhana
seperti bermain dan merupakan perpaduan antara permainanpermainan sederhana, permainan ketangkasan, dan olah raga, serta
diisi dengan petualangan-petualangan. Hal itu yang akhirnya
membentuk adanya unsur-unsur ketangkasan dan kebersamaan serta
keberanian dalam memecahkan masalah.
Dalam ihya ulumuddin Imam Al-Ghazali berpendapat, „‟akan
pentingnya permainan anak, bahwa ketika anak itu sudah keluar dari
sekolah hendaknya mereka diperbolehkan bermain-main dengan
permainan yang baik, di mana anak bisa beristirahat dari payahnya
bersekolah. Sehingga dengan adanya permainan itu, mereka tidak
merasa adanya kepayahan, maka jikalau anak-anak itu dilarang
bermain dan memaksa untuk belajar, bisa menyebabkan hatinya mati
merusak kecerdasannya dan mengeruhkan hidupnya sehingga ia
berusaha melepaskan diri daripadanya‟‟.13

12

Ancok Djamaludin, Outbound Management Training, ( Jogyakarta : UII Press 2003 ),

13

Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 190.

hlm. 2.
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2. Etika Bisnis Islam Al-Ghazali
Etika dapat didenifisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang
membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu
yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus
dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Sedangkan etika
bisnis pada umunya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis
dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral
individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk
mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk
dapat dijadikan sasaran dalam hidup.14
Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis
dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas)
kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi
dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal
dan haram). Dalam bisnis Islam harus melakukan cara-cara terbaik
dengan tidak melakukan kecurangan seperti riba>, tidak jujur dan
tidak adil.15 Jadi, etika bisnis dalam Islam menurut Al-Ghazali
merupakan akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syari‟at yang
dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Berikut adalah gagasan

14
15

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 18.
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Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis
yaitu:16
1. Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia adalah Ladang Akhirat)
Dunia hanyalah tempat sementara manusia mencari bekal
sebanyak- banyaknya agar mendapat syafa‟at di akhirat nanti.
Dunia dan akhirat saling berkesinambungan, bagaikan menanam
dan memanen. Artinya apa yang manusia tanam saat di dunia,
maka seperti itulah yang dituai di akhirat kelak. Tidaklah baik bagi
seseorang

hanya

mencari

kesenangan

duniawi

dalam

kehidupannya, tanpa mengingat akhiratnya. Menurut Al-Ghazali
bisnis ialah bahwasanya segala kerja keras yang dilakukan di dunia
ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun juga untuk
kehidupan akhirat yang hakiki.17
2. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)
Maslahat yang dikehendaki Islam bukanlah maslahat yang
diinginkan hawa nafsu manusia, tetapi merupakan kemaslahatan
hakiki yang berhubungan dengan hajat umum, bukan segelintir
orang saja. Mengetahui maqâsid syari‟ah bagi seorang mujtahid
merupakan perkara yang sangat penting, dan tidak boleh diabaikan
begitu saja. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik

16
17

Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 758.
Ibid.
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berupa kemashlahatan maupun berupa kerusakan (mafâsid) untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial.18
3. Nilai-nilai Kebaikan
Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan
syarat agar para ekonom atau pembisnis Islam memperhatikan
masalah moral dalam berbisnis. Berikut cara yang disebutkan oleh
Al-Ghazali untuk dipraktekkan dalam berperilaku baik saat
berbisnis antara lain :
a. Larangan mengambil keuntungan yang berlebihan.
b. Tidak mengambil keuntungan dari orang miskin.
c. Bermurah

hati

ketika

menagih

hutang,

sebaiknya

memperhatikan keadaan orang yang berhutang agar tidak
terlalu memberatkannya.
d. Jika berhutang, maka harus berusaha sebaik mungkin untuk
mengembalikannya.
e. Berlapang dada saat ada pembeli yang ingin membatalkan
transaksi karena suatu uzdur syar‟i.
f. Rela menjual makanan kepada orang miskin dengan angsuran
dengan maksud tidak memaksa untuk dibayar bila mereka tidak
memiliki uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika
meninggal dunia.19
4. Jauh dari Perbuatan Riba>
18
19

Ibid.
Ibid., hlm. 759.
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Dalam al-Qur‟a>n, riba> telah jelas keharamannya.
Karena itu Al-Ghazali menegaskan kembali kepada para pedagang
mata uang dan pedagang emas dan perak, serta pedagang makanan
pokok untuk selalu menjaga diri dari riba> nasi>‟ah dan riba>
fad}l. Riba> nasi>‟ah atau jahiliyah yang berarti penangguhan,
dalam prakteknya yaitu menambah jumlah hutang apabila yang
berhutang tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo (denda).
Sedangkan

riba>

fad}l

yaitu

dalam

aktivitas

jual

beli

menambahkan barang yang dipertukarkan dengan kualitas ataupun
kuantitas yang berbeda atau tidak sesuai kesepakatan, in bisa
diartikan pula dengan takhfif (curang).20

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam
review studi terdahulu, peneliti mencari, membaca, dan mendata beberapa
penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul
penelitian ini.
Peneliti dalam melakukan penelitian ini merujuk pada penelitianpenelitian sebelumnya, yang mana terkait di antaranya penelitian yang
pertama dari Iva Alfina yang berjudul „‟Manajemen Pengelolaan Fasilitas
20

Ibid., hlm, 762.
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Outbound Objek Wisata Linggo Asri Sebagai Wahana Pendidikan
Rekreasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013‟‟ dari Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, kota Semarang, tahun 2013.21
Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pentingnya manajemen
pengelolaan fasilitas meliputi aspek pemeliharaan, keamanan, pendanaan,
ketenagakerjaan, dan pendidikan rekreasi di suatu objek wisata outbound,
karena dalam permainan outbound diperlukan sarana dan prasarana khusus
dalam permainannya yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan
pengunjung. Selain itu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan.
Sementara perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang
bagaimana hubungan antara pihak pengelola kawasan wisata outbound
Siblarak dengan para peserta outboundnya yang mana ditinjau dari
penerapan etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali. Selain itu penelitian ini
dilakukan di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
Penelitian yang kedua dari Septy Putriasih yang berjudul
„‟Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi di
Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta‟‟ dari Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kota Yogyakarta, tahun 2018.22
Penelitian ini berfokus pada pengulasan tentang sejauh mana penerapan
etika bisnis Islam yang dilakukan oleh petani biji kopi yang terhimpun
21

Iva Alfina, „‟Manajemen Pengelolaan Fasilitas Outbound Objek Wisata Linggo Asri
Sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013,‟‟ Skripsi tidak
dipublikasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, hlm. 41.
22

Septy Putriasih „‟Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi
di Koperasi Kebun Makmur,‟‟ Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 42.
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dalam koperasi kebun makmur Yogyakarta. Penelitian ini juga meneliti
tentang transaksi jual-beli biji kopi antara petani dengan koperasi kebun
makmur sebagai tampat produksi kopi merapi karena sebagian petani ada
yang masih mencampurkan bahan baku yang belum layak untuk
diproduksi menjadi produk kopi merapi dengan bahan baku yang sudah
siap untuk diproduksi. Selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di
Koperasi Kebun Makmur yang berada di Yogyakarta. Sementara
perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini salah satunya
membahas tentang praktik permainan outbound yang dilakukan oleh pihak
pengelola hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyaman bagi para peserta
outbound dan para pengunjungnya. Selain itu lokasi penelitian ini
dilakukan di kawasan wisata outbound yang ada di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang bernama Kawasan Wisata
Outbound Siblarak.
Penelitian yang ketiga dari Evi Susanti yang berjudul „‟Penerapan
Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mebel Di CV. Jati Karya Palembang‟‟
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, kota
Palembang, tahun 2017.23 Penelitian ini menganalisis tentang penerapan
etika atau perilaku yang diterapkan oleh CV. Jati Karya kepada para
konsumennya yang dilihat dari masalah harga, produk dan kualitas barang
yang mereka jual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para
pembeli di mebel CV. Jati Karya ini mendapat harga yang ekonomis, tidak
23

Evi Susanti yang berjudul „‟Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mebel Di
CV.Jati Karya Palembang,‟‟ Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Fatah, Palembang, 2017, hlm. 55.
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murah dan tidak mahal. Mengenai barangnya, pembeli mendapatkan
barang yang berkualitas dan mutu terjamin. Namun hal ini belum seratus
persen maksimal sudah diterapkan karena masih ada karyawan/i yang
kurang ramah dan sopan terhadap pembeli, serta mengenai produk
barangnya juga terkadang masih ada cacat fisik namun akan di perbaiki
bila kesalahan dari mebel itu sendiri. Selain itu penelitian ini membahas
tentang etika bisnis Islam secara umum karena tidak memfokuskan pada
teori atau konsep etika bisnis Islam dari perspektif tokoh tertentu dan
lokasi penelitian ini dilakukan di toko mebel CV. Jati Karya di Palembang.
Sementara perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang etika
atau perilaku yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata outbound
Siblarak dengan para peserta outboundnya yang dilihat dari sikap maupun
penanganan pada saat melakukan kegiatan outbound dan fasilitas seperti
tempat-tempat permainan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan
outboundnya. Selain itu penelitian ini tidak membahas tentang etika bisnis
Islam secara umum karena penelitian ini memfokuskan pada teori atau
konsep etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali dan lokasi penelitian ini
dilakukan di kawasan wisata outbound yang ada di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang bernama Kawasan Wisata
Outbound Siblarak.
Adapun tinjauan pustaka dari jurnal penelitian yang pertama dari
M Hafid yang berjudul „‟Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith Dalam
Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi‟‟ dari STAIN Pekalongan tahun
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2012.24 Jurnal penelitian ini meneliti tentang perbedaan etika bisnis antara
Al-Ghazali dengan Adam Smith yang ditinjau dari penerapan ilmu bisnis
dan ekonomi. Jadi etika bisnis baik yang diintrodusir oleh Al-Ghazali
maupun Adam Smith, sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu
referensi pokok yang mengandung nilai-nilai positif yang universal, yang
memperkokoh hakikat dan tujuan dalam berbisnis di era modern, yaitu
memberikan keuntungan kepada semua pihak.
Jurnal penelitian yang kedua dari Budi Sukardi yang berjudul
„‟Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Ghazali‟‟ dari IAIN Surakarta tahun
2006.25 Jurnal penelitian ini meneliti tentang perbedaan etika bisnis AlGhazali dengan etika bisnis secara umum dalam aspek perekonomian. Jadi
perbedaan antara kedua jurnal penelitian di atas dengan penelitian ini
adalah penelitian ini meneliti tentang pengelolaan tempat wisata outbound
yang ditinjau dari perspektif etika bisnis Al-Ghazali saja.
Dengan demikian setelah melakukan kajian terhadap beberapa
penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti menyadari bahwa
penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, adapun
perbedaan penelitian terdapat pada objek kajian yang berbeda, lokasi yang
berbeda serta jenis permasalahan yang berbeda.

24

M. Hafid, „‟Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan
Ekonomi,‟‟ Jurnal Penelitian, (Pekalongan) Vol. 9 Nomor 1, 2012, hlm. 30.
25

Budi Sukardi, „‟Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Ghazali‟‟ Jurnal Ekonomi Islam,
(Surakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2006, hlm. 83.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan
(fieldresearch) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam
penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data.26
Peneliti akan melakukan pengamatan lapangan pada objek penelitian
di kawasan wisata outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan
Polanharjo Kabupaten Klaten.
2. Sumber Data
Untuk mempermudah mengidentifikasikan sumber data maka
peneliti mengklasifikasikan menjadi dua sumber data:
a. Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat
dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.27 Data primer
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumber asli.28 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
pengelola dan pengunjung kawasan wisata outbound Siblarak di
Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
b. Data Sekunder
26

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset, 2007), hlm. 26.
27

Bani Ahmad Saebandi, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),

hlm. 158.
28

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset,
2010),hlm. 171.
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Data sekunder merupakan bagian dari data primer yang
telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul
data primer atau pihak lainnya.29 Adapun data sekunder ini
meliputi buku, jurnal, artikel serta dokumentasi, bisa juga refrensi
yang akan melengkapi analisa, wawancara, observasi dan
dokumentasi yang sudah ada. Selain itu sumber data sekunder juga
dapat berkaitan dengan pendapat para ahli hukum dan laporanlaporan hasil penelitian.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata outbound Siblarak di
Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Waktu
penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei
2020.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan metode sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam
metode survei yang digunakan untuk mendapatkan keteranganketerangan lisan melalui percakapan disertai pengajuan pertanyaan
dan berhadapan muka dengan orang yang dipandang bisa

29

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian …, hlm. 14.
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memberikan informasi.30 Teknik wawancara ini dilakukan untuk
komunikasi atau mencari informasi langsung dengan responden.
Wawancara dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui
tatap muka atau melalui media telpon.31
Dalam penelitian ini, menggunakan bentuk wawancara
terstruktur agar lebih jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian
adapun wawancara terstruktur memiliki beberapa ciri-ciri sebagai
berikut: daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan,
kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas (pertanyaan
atau jawaban), mengikuti pedoman/guideline wawancara (dalam
urutan pertanyaan, penggunaan kata dan kalimat, pilihan jawaban,
dan tidak ada improvisasi), dan yang terakhir tujuan wawancara
biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena.32
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan
pengelolaan kawasan wisata outbound Siblarak diantaranya yaitu,
direktur dan karyawannya dari divisi manajemen pengelolaan
outbound serta tiga orang pengunjung di kawasan wisata outbound
siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten
Klaten.
30

Syaifudin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet V, 2004), hlm.
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Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi …, hlm. 171.
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Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik, (Yogyakarta: PT Leutika
Nouvalitere 2007), hlm. 19.
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b. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang
jelas, observasi juga dilakukan apabila belum banyak keterangan
yang dimiliki mengenai masalah yang sedang diselidiki. 33
Observasi ini dilakukan untuk medapatkan data secara terperinci
terhadap obyek yang diteliti tentang bagaimana pengelolaan
kawasan wisata outbound siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan
Polanharjo Kabupaten Klaten. Ada tiga jenis observasi yaitu:34
1) Observasi partisipan/non partisipan yaitu, jenis observasi
partisipan ini dilakukan dengan observer yang dengan adanya
observer yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang
diteliti. Sebalikya, observasi non partisipan dilakukan tanpa
adanya keterlibatan langsung peneliti sebagai observer.
2) Observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka
yaitu, observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu
kerangkanya.
3) Observasi eksperimental yaitu, observasi yang dilaksanakan
terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk
meneliti suatu objek tertentu.
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis
observasi non partisipan, jadi peneliti hanya sebagai penonton.

33

Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 106.

34

Ibid., hlm. 107.
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c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
dengan

cara

mengumpulkan

informasi-informasi

yang

berhubungan dengan pengelolaan kawasan wisata outbound
Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten
Klaten. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti berusaha mencari
bahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yang nantinya
akan tinjau menurut penerapan etika bisnis Islam menurut AlGhazali mengenai hal tersebut.
5. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model Miles dan
Huberman. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan peneliti dalam
proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang
akan dijabarkan seperti berikut:35
a. Pertama, peneliti harus melakukan check & recheck atas data-data
yang sudah didapat di lapangan. Proses pengecekan ini perlu
dilakukan karena data dan informasi yang didapat selama masa
observasi dan wawancara sangatlah banyak. Di sini peneliti perlu
melakukan penyaringan data dan disesuaikan dengan kebutuhan
yang diperlukan untuk menyusun fakta-fakta dan analisa untuk
mendukung argumen penelitian.

35

Michael Quinn Patton, Metodologi Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), hlm. 250.
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b. Kedua, setelah melakukan reduksi data dan didapatkan data yang
lebih fokus, maka selanjutnya adalah data display. Dalam
pendekatan Miles dan Huberman yang dimaksud data display
adalah upaya peneliti untuk memaparkan data dalam penelitiannya.
c. Ketiga, dan yang terakhir dalam pendekatan Miles dan Huberman
adalah conclusion drawing/verification atau verifikasi dalam
rangka penarikan kesimpulan.
Pada dasarnya model analisis ini didasarkan pada
pandangan pradigmanya yang positivisme.36 Dalam menuliskan
hasil analisis akan menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan
menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu membandingkan antara
teori dengan kejadian yang didapat dari lapangan. Metode ini
digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif
mengenai pengelolaan kawasan wisata outbound Siblarak di Desa
Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ditinjau dari
penerapan etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali.

H. Sistematika Penulisan
Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti
perlu menyusun sistematika penulisan yang sedemikian rupa sehingga
dapat menunjukan hasil yang baik dan mudah dipahami, adapun
sistematika tersebut sebagai berikut:
36

Alsa Asmadi, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Serta Kombinasinya dalam Penelitian
Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48.
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BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II, bab ini memuat tentang landasan teori mengenai
outbound, biografi Al-Ghazali dan landasan teori mengenai etika bisnis
Islam Al-Ghazali.
BAB III, berisi tentang diskripsi data penelitian berupa gambaran
umum, sejarah, tujuan, struktur organisasi, fasilitas, jenis paket, praktik
pelaksanaan outbound dan etika-etika yang ada di kawasan wisata
outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten
Klaten.
BAB IV, analisis penelitian yang merupakan analisis tentang
praktik outbound dan tinjauan penerapan etika bisnis Islam Al-Ghazali
terhadap praktik outbound di kawasan wisata outbound Siblarak di Desa
Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
BAB V, memuat penutup yang berisi mengenai kesimpulan
peneliti mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan
saran-saran serta hal-hal yang mungkin berguna dan bermanfaat.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Outbound
1. Pengertian Outbound
Pengertian outbound berasal dari kata out of boundaries, artinya
keluar dari batas. Merupakan istilah di bidang kelautan, arti menurut
istilah outbound merupakan proses mencari pengalaman melalui alam
terbuka. Outbound adalah kegiatan di alam terbuka. Outbound bukan
hanya bermakna kegiatan yang menggunakan sarana di luar ruangan,
melainkan juga bermakna out of bounderise “ keluar dari bingkai atau
frame kebiasaan” dimana peserta diajak untuk berpikir luar biasa dan
membuat terobosan- terobosan baru. 37
Jadi pengertian outbound secara istilah adalah kegiatan pelatihan di
luar ruangan atau alam terbuka (out door) yang menyenangkan dan
penuh tantangan. Bentuk kegiatannya berupa simulasi kehidupan
memulai permainan- permainan (games) yang kreatif, rekreatif, dan
edukatif baik secara individual maupun kelompok dengan tujuan untuk
pengembangan diri (personal development) maupun kelompok (team
development). Melalui pelatihan outbound, diharapkan lahir ”pribadipribadi baru” yang penuh motivasi, berani, percaya diri, berfikir

37

Ancok Djamaludin, Outbound Management …, hlm. 2.
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kreatif, memiliki rasa kebersamaan, tanggung jawab, kooperatif, rasa
percaya diri, berkarakter, toleransi dan lain-lain.38
2. Sejarah Outbound
Sejarahnya singkatnya pada tahun 1933, Kurt Hahn melarikan diri
ke inggris karena berbeda pandangan politik dengan Hitler. Dengan
bantuan Lawrence Holt, seorang pengusaha kapal niaga, ia mendirikan
lembaga pendidikan outbound tersebut. Hahn memakai nama out
wardbound saat mendirikan sekolah yang terletak di Aberdovey,
Wales pada tahun 1941, yang bertujuan untuk melatih fisik dan
terutama mental para pelaut muda, terutama guna mengahadapi
ganasnya pelayaran dilaut atlantik pada saat berkecamuknya perang
dunia II.39 Pelatihan ini memakai kegiatan Mountainerring (mendaki
gunung) dan petualangan laut sebagai medianya. Kurt Hanh sendiri
beranggapan bahwa, „‟kegiatan petualangan bukanlah semata-mata
bertujuan menjadikan seseorang terampil berpetualang, melainkan
sebagai wahana berlatih anak-anak muda menuju kedewasaan‟‟.
Mengingat media, metode, dan pendekatan yang dipergunakan
outward bound, banyak ahli pendidikan yang mengklasifikasikan
bentuk pelatihan ini sebagai adventure education atau experimental

38

Aris Budi Santoso, Epheriental Learning By Out Bound (Surabaya: Titik Terang,
2007), hlm. 98.
39

Badiatul Muchlisin Asti, Fun …, hlm. 16.
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learning. Metode pelatihan ini kemudian berkembang dan mulai ditiru
banyak tempat, bahkan sampai akhirnya diperkenalkan di Inggris.40
3. Manfaat dan Tujuan Outbound
Berdasarkan dari sejarahnya, outbound yang dilaksanakan di alam
terbuka dapat membuat peserta melupakan kepenatan dan ketegangan
dari

aktivitas

dan

rutinitas

keseharianya,

sehingga

setelah

melaksanakan outbound training peserta dapat lebih segar kembali
dalam aktivitasnya. Pelatihan outbound juga dapat meningkatkan rasa
kebersamaan dalam lingkup team outbound training maupun
masyarakat. Dan juga mampu menggali potensi peserta agar dapat
mengembangkan kemampuan pribadinya melalui tantangan-tantangan
mental dan fisik saat outbound, sehingga selalu lebih siap untuk
menghadapi tantangan pekerjaan atau karir.41
Dari berbagai uraian tentang outbound, maka terdapat beberapa
manfaat mengikuti outbound yaitu :42
a. Melatih ketahanan mental dan pengendalian diri.
b. Menumbuhkan empati.
c. Melahirkan semangat kompetensi yang sehat.
d. Meningkatkan jiwa kepemimpinan.
e. Melihat kelemahan orang lain bukan sebagai kendala.

40

Ibid.

41

Ancok Djamaluddin, Outbound Management …, hlm. 45.

42

Ibid.

30

f. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi
sulit secara cepat dan akurat.
g. Membangun rasa percaya diri.
h. Meningkatkan rasa kebutuhan akan pentingnya kerja tim untuk
mencapai sasaran secara optimal.
i. Sikap pantang menyerah dan menumbuhkan rasa percaya diri
dalam diri peserta.
j. Mengasah kemampuan bersosialisasi.
k. Meningkatkan kemampuan mengenal diri dan orang lain.
Kegiatan outbound individu atau kelompok akan mendapatkan
manfaat yang beragam, mulai dari menambah pengalaman baru,
memacu rasa keberanian, membangun rasa kebersamaan, komunikasi
yang efektif antar sesama, bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi,
memahami setiap kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya
maupun orang lain, dapat menimbulkan rasa saling menghargai dalam
setiap keputusan. Selain itu outbound juga bermanfaat sebagai proses
melatih kemandirian seseorang, karena dalam kegiatan outbound
pesertanya dibiarkan untuk mengerjakan sesuatu secara tim maupun
individu secara mandiri, meskipun dengan arahan orang lain, tetapi
mereka mengerjakan dengan kemampuan mereka sendiri.43
Adapun tujuan outbound secara umum, yaitu: meningkatkan rasa
percaya diri, membuka wawasan baru dalam berinteraksi dengan
43
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lingkungan sosial serta bekerjasama dengan orang lain, memberikan
pengalaman

untuk

mandiri

dalam

menyelesaikan

masalah,

meningkatkan kemampuan kreatif dalam menyelesaikan masalah,
belajar untuk berkomunikasi secara efektif, miningkatkan rasa percaya
diri.44
4. Pembagian Outbound dan Tahapan-tahapan Outbound
Kegiatan outbound pada awal-awal perkembangannya banyak
dipakai oleh lembaga angkatan bersenjata untuk kepentingan
mempersiapkan para prajurit yang tangguh dalam menghadapi
kesulitan hidup, baik dalam situasi aman maupun dalam situasi perang.
Namun, pada perkembangan berikutnya, istilah outbound mengalami
perluasan makna, menjadi tidak hanya untuk menunjuk suatu pelatihan
di alam terbuka dengan petualangan yang berat, menantang dan
berisiko tinggi, tetapi juga untuk menunjuk suatu aktivitas permainan
yang ringan dan berisiko kecil (soft game) yang diadakan di luar
ruangan atau alam terbuka (out door).45
Dari sinilah, banyak praktisi outbound yang mengklasifikasikan
atau membagi kegiatan outbound kedalam dua kategori, yaitu:46
a. Real outbound, yang menunjuk pada kegiatan outbound yang
memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang besar. Para
peserta menjalani petualangan (adventure) yang mendebarkan dan
44
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kegiatan penuh tantangan, seperti jungle survival, mendaki gunung,
arung jeram, panjat dinding dan tebing, atau kegiatan di arena tali.
Real outbound inilah yang dianggap sebagai kegiatan outbond
yang sesungguhnya.
b. Fun outbound, yang menunjuk pada kegiatan di alam terbuka yang
tidak banyak menekankan unsur fisik. Banyak yang menyebut fun
outbound sebagai aktivitas semi-outbound, karena dianggap
sebagai bukan kegiatan outbound yang sesungguhnya. Dalam
permainan (game) ringan, tetapi sangat menyenangkan, berisiko
kecil (low impact) atau berisiko sedang (middle impact), tetapi
mengandung manfaat yang besar untuk pengembangan diri
diantaranya, untuk meningkatkan keterampilan sosial seperti untuk
membangun karakter, sifat-sifat kepemimpinan, dan kemampuan
kerjasama grup atau kelompok. Ini dikarenakan kegiatan tersebut
terkait dengan membuat perencanaan, mengatur strategi, efisien
waktu, pendelegasian atau pembagian tugas, serta kejujuran dan
tanggung jawab sosial.
Real outbound memiliki manfaat lebih besar daripada fun
outbound. Keduanya tetap memiliki manfaat yang besar seperti yang
telah disampaikan tergantung sejauh mana kegiatan itu dirancang
dengan baik, sehingga hasilnya menjadi efektif atau berdaya guna.
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Perbedaan keduanya, hanya terletak pada esensi dan kepuasan bagi
mereka yang haus akan petualangan dan tantangan yang besar.47
Inti dari permainan outbound terdapat banyak interpretasi
tergantung fasilitator mengangkat tema apa yang akan diangkat
menjadi topik utama, dalam hal ini karakter religius. Tugas fasilitator
adalah menjelaskan intruksi dari permainan yang akan dilaksanakan.
Selama proses pelaksanaan permainan berlangsung, fasilitator tetap
menjaga keamanan peserta dengan berjaga disekitarnya. Setelah
permainan berakhir fasilitator mengajak peserta membuat lingkaran
dengan saling berpegangan satu sama lain, dan mengajak peserta untuk
merefleksi dari permainan tersebut.48
Dalam

refleksi

fasilitator

memancing

peserta

untuk

mengungkapkan tentang permainan, bagaimana perasaan, suka-duka,
dan sebagainya. Fasilitator merangkum pendapat masing-masing
peserta dengan membatasi pada topik yakni karakter religius. Secara
tidak langsung peserta diajak berfikir, membuat strategi dan
sebagainya yang membutuhkan kemampuan kognisi.49
Di area efektifnya, peserta secara tidak sadar akan belajar
bagaimana menghormati orang lain, tidak menang sendiri dan
menghargai perasaan orang lain diluar dirinya. Sedangkan saat
permainan peserta melakukan gerakan-gerakan psikomotor. Dari
47
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permainan tersebut dapat diamati bahwa tiga area psikologis kognitif,
efektif dan psikomotorik dapat bekerja dalam satu kegiatan sekaligus.
Dan persiapan yang harus disiapkan sebelum outbound adalah,
menetapkan

tujuan/target,

menentukan

lokasi

kegiatan,

mempersiapkan peralatan, menyiapkan tim instruktur.50

B. Teori Etika Bisnis Islam Al-Ghazali
1. Biografi Al-Ghazali
Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad
Al- Ghazali Al-Thusi atau lebih di kenal dengan sebutan pendek AlGhazali. Ia juga disebut Abu Hamid, seperti halnya Ibnu Rusyd
dikenal dengan Abu Walid yang sering menyebut Al-Ghazali dengan
nama tersebut dalam karyanya yang berjudul “Tahafut at Tahafut”,
Abu Hamid berkata, yakni Al-Ghazali.51 Panggilan, laqob atau gelar
Al-Ghazali Zain Ad-Diin Ath-Thusy. Adalah Hujatul Islam atau
Hujatul Islam Abu Hamid.52 Ia lahir pada tahun 450 H/ 1058 M.
Tepatnya pertengahan abad ke-lima Hijriyah, dan wafat pada tahun
505 H (1111 M). Tepatnya pada tanggal 14 Jumadhil ats-Tsani, hari
senin di Thus, sebuah kota kecil Khurasan (Iran) tempat kelahirannya.
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Diceritakan bahwa kedua orang tua Al-Ghazali adalah orang shaleh
yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Mereka
seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika Al-Ghazali beserta
saudaranya (Ahmad) masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi
sebelum meninggal, ayahnya telah berpesan untuk kedua anaknya
kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalannya nanti kedua
anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah “saya sangat menyesal
bahwa saya tidak bisa menulis (Buta Huruf). Oleh karena itu saya
ingin kedua anak saya ini tidak kehilangan yang tidak bisa saya
peroleh,

didiklah

mereka

(berdua)

dengan

seluruh

harta

peninggalanku‟‟.53
Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan hal tersebut dengan
mengatakan, „‟kami menuntut ilmu karena selain Allah SWT”,lalu
kami menolak agar itu hanya karena Allah SWT”. Dari pengalaman
Al-Ghazali tersebut dapat diperkirakan bahwa, Al-Ghazali hidup
dalam suasana kesederhanaan sufi tersebut sampai usia 15 tahun (450466 H).54 Adapun Imam Abu Hamid merupakan seorang ahli ilmu Fiqh
dimasanya, serta menjadi pemuka Agama di masa itu. Sedangkan
Ahmad (saudara Al- Ghazali) merupakan seorang pemberi tuntunan
yang dapat melunakkan gendang telinga, ketika mendengarkan
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wejangannya dan dapat menggetarkan sanubari para hadirin dalam
majelis dzikirnya.
Sejak kecil Imam Al-Ghazali dikenal sebagai anak pecinta ilmu
pengetahuan. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur‟a>n
pada

ayahnya sendiri, sepeninggal ayahnya Al-Ghazali dititipkan

kepada teman ayahnya, Ahmad bin Muhammad Al-Razikani, seorang
sufi besar di Thusy. Padanyalah Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh,
riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. Selain itu,
beliau belajar juga menghafal syair-syair tentang mahabbah (cinta)
kepada Tuhan, al-Qur‟a>n dan Sunnah.55
Di Jurjan, Al-Ghazali mulai menuliskan ilmu-ilmu yang diajarkan
oleh gurunya. Beliau menulis suatu komentar tentang ilmu fiqh. Akan
tetapi menurut sebuah cerita, di tempat ini beliau mengalami musibah.
Semua barang yang dibawa oleh Al-Ghazali yang berisi buku-buku
catatan dan tulisannya dirampas oleh para perampok, meskipun pada
akhirnya barang-barang tersebut dikembalikan setelah Al-Ghazali
berusaha keras untuk memintanya kembali. Kejadian tersebut
mendorong Al-Ghazali untuk menghafal semua pelajaran yang
diterimanya. Oleh karena itu, setelah sampai di Thus kembali, beliau
berkonsentrasi untuk menghafal semua yang pernah di pelajarinya
selama kurang lebih tiga tahun.56
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Kecerdasan dan kepintaran Imam Al-Ghazali diakui oleh Imam AlJuwaini, hingga akhirnya beliau diangkat sebagai asisten dan akhirnya
mewakili

pimpinan

Nizamiyah.

Disinilah

bakat

menulisnya

berkembang. Dan ketika gurunya meninggal dunia (1085), beliau
meninggalkan Naisabur dan menuju ke Istana Nizham Al-Muluk yang
menjadi seorang perdana mentri Sultan Bani Saljuk.57 Perjalanan AlGhazali dalam mempelajari berbagai ilmu dimulai dari tempat
kelahirannya, yaitu dari ayahnya. Darinya beliau belajar al-Qur‟a>n
dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Setelah ayahnya wafat, beliau
melanjutkan belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf), ketika
gurunya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Al-Ghazali dan
saudaranya, beliau menyarankan mereka masuk ke sekolah untuk
memperoleh ilmu yang lebih luas lagi.58
Setelah itu, Al-Ghazali belajar kepada al-Juwaini atau yang lebih
dikenal dengan Imam Haramain. Dari beliau, Al-Ghazali menguasai
ilmu kalam dan mantiq. Menurut Abdul Ghofur Ismail Al- Farisi,
setelah belajar dari gurunya tersebut imam Al-Ghazali menjadi
pembahas paling pintar di zamanya. Imam Haramain pun merasa
bangga dengan prestasi muridnya tersebut.59 Dalam belajar, beliau
sangat bersungguh-sungguh sehingga Al-Ghazali juga mahir dalam
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perihal madzhab, khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, membaca
hikmah, dan falsafah. Dan Imam Haramain pun menyikapi Al-Ghazali
sebagai lautan ilmu yang luas.60
Selain itu, diantara ilmu yang beliau kuasai adalah (ushul al-dîn)
ushul fiqh, mantiq, filsafat, dan tasawuf.61 Walaupun kemashuran telah
diraih Al-Ghazali, namun beliau tetap setia terhadap gurunya sampai
dengan wafatnya pada tahun 478 H. Sebelum Al-Juwani wafat, beliau
memperkenalkan imam Al-Ghazali kepada Nidzham Al- Mulk, yaitu
perdana mentri sultan Saljuk Malik Syah. Beliau adalah pendiri
madrasah Al-Nidzhamiyah.62
Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju
negeri Askar untuk berjumpa dengan Nidzham al Mulk. Di daerah ini
beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari
perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin popular dan
disegani karena keilmuanya. Pada tahun 484 H/1091 M, Al-Ghazali
diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nidzhamiyyah. Selama
mengajar, Al-Ghazali sangat tekun mendalami filsafat secara otodidak,
terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawih, dan Ikhwan
Al-Shafa. Penguasaanya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya
seperti al-maqâsid falsafah tuhafulal-falâsifah.63 Buku

tersebut

60

Ibid., hlm. 16.

61

Hasan, Perbandingan Madzhab (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2006), hlm. 267.

62

Himawijaya, Mengenal Al Ghazali Keraguan ..., hlm. 15.

63

Ibid., hlm. 16.

39

disusun beliau ketika beliau mengalami fase skeptis atau fase dimana
beliau belum mendapatkan petunjuk tentang hakikat kebenaran.64
Pada tahun 488 H/1095 M, Al-Ghazali dilanda keraguan (skeptis)
terhadap ilmu-ilmuyang dipelajarinya (hukum teologi dan filsafat),
termasuk

keraguan

akan

pekerjaan

dan

karya-karya

yang

dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama dua bulan
dan sulit diobati. Oleh karena itu, Al- Ghazali tidak dapat menjalankan
tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nidzhamiyah, dan akhirnya
pun beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selama
kurang lebih dua tahun lamanya, Al-Ghazali berada di kota Damaskus,
dan beliau melakukan Uzlah, Riyadah, serta Mujahadah. Setelah itu
beliau pindah ke Bait Al-Maqdis Palestina untuk melakukan ibadah
serupa, kemudian hatinya pun tergerak untuk menunaikan ibadah haji
dan menziarahi Makam Rasulullah SAW. 65
Sepulang

dari

tanah

suci,

Al-Ghazali

mengunjungi

kota

kelahirannya di Thus, disinilah beliau melanjutkan aktivitas berKhalwatnya sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah
beliau menulis karyanya yang terkenal yang berjudul “Ihya
Ulumuddin” the revival ofthe religious (menghidupkan kembali ilmu
agama).66 Al-Ghazali sangat produktif dalam berkarya, ratusan buku
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telah ia tulis. Menurut para ulama karya-karya Al-Ghazali mencapai
200 karya.67
Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan
Naisabur menuju Mu‟aska untuk menghadiri pertemuan atau majelis
yang diadakan oleh Nidham Al-Muluk, Perdana Menteri Daulah Bani
Saljuk. Dalam majelis tersebut banyak berkumpul para ulama dan
fuqaha. Al-Ghazali ingin berdiskusi dengan malaikat. Disana beliau
dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi dan
beragumentasi karena kemampuannya mengalahkan para ulama
setempat dalam mudadharah Al-Ghazali diterima dengan penuh
kehormatan oleh Nidham Al-Muluk.68
Akhir hidup Imam Al-Ghazali di Teheran pada tahun 505 H/ 111
M, seperti biasanya, beliau bangun pagi pada suatu hari senin,
bersembahyang, kemudian minta dibawakan peti matinya. Beliau
seolah-olah mengusap peti mati itu dengan matanya dan berkata
“apapun perintah Tuhan, aku telah siap melaksanakannya.” Sambil
mengucapkan kata-kata itu beliau meluruskan kakinya, dan ketika
orang-orang melihat wajahnya, Imam Al-Ghazali telah tiada.69
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2. Karya-karya Al-Ghazali
Al-Ghazali merupakan sosok Ilmuwan dan penulis yang sangat
produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia,
baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat
abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan
Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali.
Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah
banyak di terjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin,
Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh
kurang lebih 44 Pemikir Barat.70
Al-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis
yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral,
tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur‟a>n, tasawuf, politik, administrasi, dan
perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84
buah. Diantaranya adalah Ihya Ulum ad-Din, al-Munqidz min al
Dhalal, Tahafut al- Falasiah, Minhaj al-Abidin, Qawa‟id al-Aqaid, alMustashfa min, Ilm al- Ushul, Mizan al-Amal, Misykat al-Anwar, Kimia
al-Sa‟adah, al-Wajiz, Syifs al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat
al-Muluk.71
Syekh Abdul Qadir Alaydrus Ba‟lawi dalam Ta‟rif al-Ihya fi Fadha‟il
al Ihya menyatakan bahwa ulama besar Quthbu Al-Yaman, Isma‟il bin
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Muhammad Al-Hadrami mengatakan „‟dalam suatu jawabannya
tentang nilai karangan-karangan Al-Ghazali: “ada tiga Muhammad
dalam Islam yakni Muhammad bin Abdullah, penghulu segala nabi,
Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, penghulu segala Imam, dan
Muhammad Al-Ghazali, penghulu segala Pengarang. Jumlah kitab
yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara
definitif oleh para penulis sejarahnya‟‟. Menurut Ahmad Daudy
„‟penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh AlGhazali, adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi, yang
hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Muamallafat AlGhazali‟‟. 72
Dalam buku tersebut, Abdurrahman mengklasifikasikan bahwa
„‟kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazali dalam 3
kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai
karya Al-Ghazali yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua, kelompok
kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah
kitab. Ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya,
terdiri atas 31 buah kitab‟‟. Sedangkan Al-Badawi mengatakan bahwa
„‟jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah, nama-nama buku tersebut
adalah:73
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Ihya Ulum ad-din (membahas ilmu-ilmu agama), Tahafut alFalasifah (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama),
Al-Iqtishab fi al-Itiqad (inti ilmu ahli kalam), Al-Munqidz min adhDhalal (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu), Jawahir alQur‟a>n (rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur‟a>n), Mizan
al-Amal (tentang falsafah ke agamaan), Al-Maqâsid al-Asna fi Ma‟ani
Asma‟illah al-Husna (tentang arti nama- nama Tuhan), Faishal athTafriq baina al-Islam was al-Zindiqah (perbedaan antara Islam dan
zindiq), Al-qisthas al-Mustaqim (jalan untuk mengatasi perselisihan
pendapat), Al-Mustadhhiry (yang memudaratkan), Hujjat al-haq (dalil
yang benar), Mufahil al-Khilaf fi Ushul ad-Din (menjauhkan
perselisihan dalam masalah ushul ad-din), Kimiya as-Sa‟adah
(menerangkan syubhat ahli ibadah), Al-Basith (fiqh) (yang terbentang),
Al-Wasith (fiqh) (penengah),

Al-Wajiz (fiqh) (yang ringkas), Al-

Khulasahah al-Mukhtasharah (fiqh), Yaqut at-Ta‟wil fi Tafsir atTanzil (Tafsir 40 jilid), Al-Mustasfa (ushul fiqh) (penyembuh), AlMankhul (ushul fiqh) (yang dinukil), Al-Muntaha fi ilmi al-Jadal (caracara berdebat yang baik), Mi‟yar al-ilmi (timbangan ilmu), Al-Maqâsid
(yang dituju), Al-Madnun bihi ala Ghairi Ahlihi (batasan selain
keluarganya), Misykat al-Anwar (pelajaran ke agamaan), Mahku anNdhar (tempat pandangan), Asraru Ilmi ad-Din (rahasia ilmu agama),
Minhaj al-Abidin (jalan para ahli ibadah), Ad-Darar al-Fakhirah fi
Kasyfi Ulum al-Akhirat (tasawuf) (kemudaratan kesombongan dalam
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mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat), Al-Anis fi al-Wahdah (tasawuf)
(kesatuan kemanusiaan), Al-Qurbah ila Allah Azza Wa Jalla (tasawuf)
(pendekatan kepada Allah Yang Maha Agung dan Tinggi), Ahklaq alAbrar (tasawuf) (kebebasan ahlak), Bidayat al-Hidayah (tasawuf)
(permulaan hidayah), Al-Arba‟in fi Ushul ad-Din (ushul ad-Din)
(empat puluh cabang agama dasar), Adz-Dzari‟ah ila Mahakim asySyari‟ah (pintu ke pengadilan agama), Al-Mabadi wa al-Ghayat
(permulaan dan tujuan), Talbisu Iblis (tipu daya iblis), Nashihat alMuluk (nasihat bagi raja-raja), Syifa‟u al-Alil fi al-Qiyas wa at-talil
(ushul fiqh), Iljam al-Awwam an Ilmi al-Kalam (ushul ad-Din), AlIntishar lima fi al-Ajnas min al-Asrar (rahasia-rahasia alam), Al-Ulum
al-Laduniyah (ilmu laduni), Ar-Risalah al-qudsiyah (risalah suci), Isbat
an-Nadhar

(penetapan

pandangan),

Al-Ma‟akhidz

(tempat

pengambilan), Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi ala Man Ghayyara al-Injil
(perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil), Al-Amali
(amal-amal).
3. Pengertian Etika Bisnis Islam
a. Pengertian Etika
Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa yunani
yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti
sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila,
keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik.74 Sedangkan dalam

74

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia pustaka, 2000), hlm. 217.

45

bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi
pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.75
Secara terminologi etika bisa disebut sebagai ilmu tentang
baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam
Islam teori nilai mengenal lima kategori baik-buruk, yaitu baik
sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh
Tuhan, karena Tuhan adalah maha suci yang bebas dari noda apa
pun jenisnya.76
b. Pengertian Bisnis
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan
sebagai usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan
bidang usaha. Menurut Johan Arifin menjelaskan „‟bisnis adalah
pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan
memberi manfaat‟‟.77 Pengertian bisnis secara umum dalam
ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang
atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan
laba. Jadi, secara terminologi bahasan ini, bisnis adalah aktivitas
berupa penyediaan jasa, perdagangan, dan industri atau produksi
yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai keuntungan. 78
c. Pengertian Etika Bisnis
75
76

77
78

Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat, ( Jakarta: Wijaya, 1978), hlm. 9.
Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004). hlm. 7.
Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 15.

Ibrahim, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2007), hlm. 25.
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Etika bisnis pada umunya didefinisikan sebagai suatu usaha
yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan
pengalaman

moral

individual

dan

sosial

sehingga

dapat

menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta
nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam
hidup.79
d. Pengertian Etika Bisnis Islam
Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas
bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah
(kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya,
namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya
(ada aturan halal dan haram). Dalam bisnis Islam harus melakukan
cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan seperti
riba>, tidak jujur dan tidak adil. Jadi, etika bisnis dalam Islam
merupakan akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syari‟at yang
dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis.80
4. Pandangan Al-Ghazali Tentang Etika Bisnis
Tidak hanya pada agama dan filsafat, pertentangan dan pertikaian
pada masa itu juga menimpa kalangan Sunni dan Syiah, dan tak
terkecuali menimpa kalangan kaum sufi dan ulama fiqh. Peristiwa
tersebut menyebabkan Al-Ghazali mengalami keadaan krisis spiritual.
79
80

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis …, hlm. 3.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis …, hlm. 18.
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Sehingga beliau berusaha mencari kebenaran yang hakiki dan mulai
mempertanyakan fungsi akal dan rasio seperti yang dijumpai pada
kalangan ahli kalam dan para filusuf. Pencarian tersebut menjadikan
beliau sakit, kemudian beliau pergi dan menunaikan ibadah haji dan
memulai

menyusun

maha

karya

besarnya

yaitu

kitab

Ihya

Ulumuddin.81
Kitab tersebut merupakan hasil intergrasi dari berbagai cabang
keilmuan yang ditulis Al-Ghazali setelah pengembaraannya secara
spiritual dan intelektual yang panjang, sesuai dengan berbagai latar
belakang keilmuannya maka kitab ini ditulis dengan menggunakan
beberapa konstruk nalar keilmuan, yaitu nalar syar‟iyyah, falsafiyyah,
dan sufiyyah. Ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, namun dalam
pemakaiannya mempunyai dominasi tertentu.82
Dalam pembahasan ekonomi dan bisnis, nalar syar‟iyyah terlihat
ketika beliau membicarakan aspek legal formal ekonomi Islam. Nalar
falsafiyyah digunakan untuk membicarakan aspek filosofis ekonomi
Islam. Dan nalar suffiyah digunakan untuk membahas aspek normatif
ekonomi Islam. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, Al-Ghazali
menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang

81
82

Himawijaya, Mengenal Al Ghazali Keraguan …, hlm. 20.

Damayati, „‟Konsep dan Etika Keuangan Islam” Jurnal Eksibisi, (Yogyakarta) Vol. 1.
Nomor 2, 2007, hlm. 139.
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Islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8
etika, yaitu:83
a. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan,
kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
b. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada
kecurangan.
c.

Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.

d.

Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang
disepakati.

e.

Mengurangi margin dengan menjual lebih murah dan pada
gilirannya meningkatkan keuntungan.

f.

Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia
semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.

g.

Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.

h.

Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

5. Gagasan Al-Ghazali Tentang Etika Yang Harus Disertakan Dalam
Aktivitas Bisnis
Berikut adalah beberapa gagasan imam Al-Ghazali tentang etika
yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis, yaitu:
a. Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia adalah Ladang Akhirat)
Dunia hanyalah tempat sementara manusia mencari bekal
sebanyak-banyaknya agar mendapat syafa‟at di akhirat nanti.
83

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis …, hlm. 14.
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Dunia dan akhirat saling berkesinambungan, bagaikan menanam
dan memanen. Artinya apa yang manusia tanam saat di dunia,
maka seperti itulah yang dituai di akhirat kelak. Tidaklah baik bagi
seseorang

hanya

mencari

kesenangan

duniawi

dalam

kehidupannya, tanpa mengingat akhiratnya. Menurut Al-Ghazali
bisnis ialah bahwasanya segala kerja keras yang dilakukan di dunia
ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun juga untuk
kehidupan akhirat yang hakiki.84
Terdapat tiga teori yang dikemukakan Al-Ghazali yang
berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu:85
1)

Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan
dunia, sehingga melupakan pengabdiannya kepada Allah
dan mereka termasuk orang yang celaka.

2)

Orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada Allah
sehingga melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia
termasuk yang beruntung.

3)

Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan
usaha

ekonomi

sebagai

media

untuk

membesar

pengabdiannya kepada Allah, maka ia termasuk orangorang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

84

85

Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 758.

Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid IV ahli bahasa oleh Abu Hamid, (Kairo: Matba‟ah
al-Utsmaniyyah, 1993), hlm. 793.
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Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya
untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan
berpangku tangan. Islam memerintah kerja sebagai sebuah
kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang
paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya. 86
Walaupun Al-Ghazali termasuk seorang sufi, namun beliau
tidak membolehkan sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa
berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki.
Beliau mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan
menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, karena
hal tersebut adalah salah satu yang dibenci oleh Allah.87
b. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)
Maslahat yang dikehendaki Islam bukanlah maslahat yang
diinginkan hawa nafsu manusia, tetapi merupakan kemaslahatan
hakiki yang berhubungan dengan hajat umum, bukan segelintir
orang saja. Mengetahui maqâsid syari‟ah bagi seorang mujtahid
merupakan perkara yang sangat penting, dan tidak boleh diabaikan
begitu saja. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik
berupa kemashlahatan maupun berupa kerusakan (mafâsid) untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial.88

86

Ibid., hlm 758.
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Ibid.
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Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 759.
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Pandangan

Al-Ghazali

tentang

sosial-ekonominya

didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan
sosial (mashlahah). Menurut Mustafâ Anas Zarqâ, Al-Ghazali
merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan
konsep fungsi kesejahteraan (maslahah) sosial. Menurutnya,
maslahah adalah memelihara tujuan syari‟ah yang terletak pada
perlindungan agama (ad-din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan
(nasab), dan harta (mal).89
Tema yang menjadi pangkal tolak ukur dari seluruh
karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial, yakni
konsep yang mencangkup semua aktivitas manusia dan membuat
kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali
telah mengidentifikasi semua masalah baik berupa mashâlih
maupun mafâsid dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Beliau
menjabarkan kesejahteraan sosial tersebut dalam kerangka hiraki
kebutuhan individu dan sosial.

Adapun

hirarki

tingkatan

tersebut adalah:90
1)

Dharuriyyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang
bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.

2)

Hajjiyyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang
tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi

89

90

Karim Adiwarman, Sejarah Pemikiran …, hlm. 318.

Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga
Kontemporer, (Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007), hlm. 123-124.
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dibutuhkan

untuk

meringankan

dan

menghilangkan

rintangan dan kesukaran hidup.
3)

Tahsiniyyah, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang
melewati batas hajat.
Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut Al-

Ghazali, yaitu:91
1)

Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain
harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan
yang sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan
keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

2)

Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan
lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan
membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan
seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan
tindakan yang sebaiknya cenderung akan memberikan hasil
yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji
untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya
diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka
mencari keuntungan yang tinggi.

3)

Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman,
seseorang harus bertindak secara

bijaksana

dengan

memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam
91
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untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang
harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan
beban sang peminjam.
4)

Sudah

sepantasnya

mengembalikan

bahwa

barang-

mereka

barang

yang

yang

ingin

telah

dibeli

seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi
kebajikan.
5)

Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam
jika mereka membayar hutangnya tanpa harus terus
diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh
waktu pembayarannya.

6)

Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup
bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak
mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.
Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan

tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang
terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang
eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.92
c. Nilai-nilai Kebaikan
Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan
rekomendasi
memperhatikan
92

Ibid.

agar

para

masalah

ekonom
moral

atau
dalam

pembisnis
berbisnis.

Islam
Beliau

54

menyebutkan beberapa cara untuk mempraktekan perilaku baik
dalam berbisnis, diantaranya ialah:93
1)

Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara
berlebihan.

2)

Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang
miskin.

3)

Kemurahan hati dalam menagih hutang.

4)

Kemuran hati dalam membayar hutang.

5)

Mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan
jual beli jika pihak pembeli menghendakinya atau
sebaliknya.

6)

Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara
angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana
mereka belum mempunyai uang dan membebaskan mereka
dari pembayaran jika meninggal dunia.
Selain itu, Al-Ghazali juga memberikan pedoman untuk

menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis
dan ekonomi, yaitu:94
1)

Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik
untuk memulai aktivitas bisnis.

93

Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 760.
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2)

Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan
fardu kifayah atau tugas dalam bermasyarakat.

3)

Kesibukan

dalam

menjalankan

aktivitasnya

tidak

menghalangi untuk mengingat Allah SWT.
4)

Tidak rakus dan serakah.

5)

Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi
yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari
perbuatan syubuhat.

6)

Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan
orang-oraang yang tidak adil.

d. Jauh dari Perbuatan Riba>
Dalam al-Qur‟a>n riba> telah jelas keharamannya. Riba
secara etimologi artinya berkembang atau bertambah secara
muthlak. Sedangkan secara terminologis syar‟iyyah, riba berarti
tambahan yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si
peminjam sebagai ganti pembayaran yang di tangguhkan. Karena
itu Al-Ghazali menegaskan kembali kepada para pedagang mata
uang dan pedagang emas dan perak, serta pedagang makanan
pokok untuk selalu menjaga diri dari riba> nasi>‟ah dan riba>
fad}l. Riba> nasi>‟ah atau jahiliyah yang berarti penangguhan,
dalam prakteknya yaitu menambah jumlah hutang apabila yang
berhutang tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo (denda).
Sedangkan

riba>

fad}l

yaitu

dalam

aktivitas

jual

beli
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menambahkan barang yang dipertukarkan dengan kualitas ataupun
kuantitas yang berbeda atau tidak sesuai kesepakatan, in bisa
diartikan pula dengan takhfif (curang).95
Bagi Al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat muthlak.
Argument yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai
perbuatan dosa, namun memberikan kemungkinan terjadinya
eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Selanjutnya AlGhazali menyatakan „‟bahwa menetapkan bunga atas utang piutang
berarti membelokan uang dari fungsi utamanya, yakni sebagai alat
tukar saja‟‟. Oleh karena itu, jika uang yang diterima lebih banyak
dari jumlah yang diberikan akan terjadi perubahan standar nilai.
Dan ini perbuatan ini terlarang. Beliau mengatakan “jika seseorang
memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan
dinar lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal
ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak
diciptakan untuk menghasilkan uang…‟‟.96
Oleh sebab itu, seorang ekonom atau pembisnis Islam harus
menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang
berbau unsur riba. Dan jangan berharap dengan melakukan
tansaksi riba uang atau hartanya akan bertambah.97
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Al-Ghazali, Ihya …, hlm. 762.
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Ibid., hlm. 763.
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BAB III
PELAKSANAAN OUTBOUND KAWASAN WISATA OUTBOUND
SIBLARAK DI DESA SIDOWAYAH KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN
A. Gambaran Umum Kawasan Wisata Outbound Siblarak
1. Sejarah Berdirinya Kawasan Wisata Outbound Siblarak
Nama Siblarak berasal dari salah satu nama blok persawahan yang
ada di Desa Sidowayah. Di Desa Sidowayah terdapat 22 blok
persawahan yang mana blok persawahan tersebut mempunyai nama yg
berawalan dari kata si seperti Siblarak, Sinimar, Simaling dsb. Karena
kawasan wisata outbound Siblarak dibangun dilokasi blok persawahan
yang bermana Siblarak maka diberilah nama Siblarak.
Berdasarkan Surat Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) „‟SINERGI‟‟ Desa Sidowayah Kecamatan
Polanharjo Kabupaten Klaten Bab VI tentang Klasifikasi Jenis Usaha
Pasal 18 diterangkan mengenai unit usaha kawasan wisata outbound
Siblarak maka kawasan wisata outbound Siblarak merupakan salah
satu dari 3 unit usaha pariwisata yang ada di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.98 Kawasan wisata outbound
Siblarak ini merupakan tempat wisata yang dibangun di atas tanah
seluas 2,5 hektar yang mana tanah tersebut merupakan tanah kas yang

98

Surat Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
„‟SINERGI‟‟ Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Bab VI tentang
Klasifikasi Jenis Usaha Pasal 18 diterangkan mengenai unit usaha kawasan wisata outbound
Siblarak.
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dimiliki oleh Desa Sidowayah. Kawasan wisata outbound Siblarak ini
mulai dibangun pada tahun 2017. Pembangunan ini menggunakan
dana yang bersumber dari dana Desa sebesar Rp645.000.000,00.
Untuk pembangunan kawasan wisata outbound Siblarak ini
memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah proses pembangunan
selesai pada tahun 2018. Kasawan wisata outbound Siblarak belum
bisa dibuka secara resmi karena masih harus memperbaiki dan
menambah fasilitas-fasilitas umum maupun tambahannya seperti
fasilitas berenang, outbound, flying byur, sewa tempat, camping group
dan penyewaan ATV & TRAIL, sehingga kawasan wisata outbound
Siblarak resmi dibuka untuk umum pada bulan Juni tahun 2019 dan
untuk jam operasionalnya dibuka pada hari senin-jum‟at jam 08.0017.00 WIB sedangkan pada hari sabtu dan minggu jam 07.30-17.30
WIB.99
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Alwan Nugroho, Leader di Kawasan Wisata Outbound Siblarak, Wawancara Pribadi,
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Gambar 1
(kawasan wisata outbound siblarak)

2. Tujuan
Adapun tujuan dibangunnya kawasan wisata outbound Siblarak,
yaitu:100
a. Untuk menunjang pariwisata yang ada di Desa Sidowayah, hal ini
karena di Desa Sidowayah sedang beroperasi untuk menjadi Desa
wisata maka untuk menambah tempat wisata di Desa Sidowayah
dibangunlah kawasan wisata outbound Siblarak.
b. Untuk meningkatkan potensi wisata ditingkat RT, hal ini karena di
Desa

Sidowayah

terdiri

dari

beberapa

RT

yang

sudah

memunculkan potensi-potensi wisata yang ada maka dibangunlah
kawasan wisata outbound Siblarak untuk menambah potensi wisata
ditingkat RT.
100

Alwan Nugroho, Leader di Kawasan Wisata Outbound Siblarak, Wawancara Pribadi,
24 April 2020, Jam 10.35 WIB.
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c. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini karena dengan
dibangunnya kawasan wisata outbound Siblarak maka dapat
membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan para pekerja
yang bekerja di kawasan wisata outbound Siblarak berasal dari
masyarakat di Desa Sidowayah sendiri.
d. Untuk menjadi lahan investasi bagi masyarakat di Desa Sidowayah
yang ingin menanamkan modalnya di kawasan wisata outbound
Siblarak karena para investor yang ada di kawasan wisata
outbound Siblarak berasal dari masyarakat di Desa Sidowayah
sendiri bukan investor dari luar.
3. Struktur Organisasi Kepengurusan BUMDES ‘’SINERGI’’

Nama-nama pengurus organisasi BUMDES „‟SINERGI‟‟, yaitu:101
Komisaris

101

: Mujahid Jaryanto, S.H.

Alwan Nugroho, Leader di Kawasan Wisata Outbound Siblarak, Wawancara Pribadi,
24 April 2020, Jam 10.35 WIB.
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Pengawas

: Sarmin S Irawan Budi S

Direktur

: Imron

Sekretaris

: Edi Anggoro

Bendahara

: Sigit Muriyanto

Umbul Kemanten

: Ari Susanto

Kawasan Wisata Outbound Siblarak

: Alwan Nugroho, S.Pd.I.

Kampoeng Dolanan Sidowayah

: Rizki Khairunnisa

Rumah Pangan Kita

: Adi Nugroho

Jasa Layanan

: Martin Yaten N

Pertanian

: Sriyono

Perikanan

: Nugroho Eko S

Peternakan

: Fajar Lugiyanto

4. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BUMDES ‘’SINERGI’’
a. Komisaris102
1) Mengkoordinasikan,
dibidang

administrasi

mengendalikan
keuangan,

kegiatan-kegiatan
kepegawaian

dan

kesekretariatan BUM Desa “SINERGI “.
2) Mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan pengadaan dan
peralatan perlengkapan BUM Desa “SINERGI “.
3) Merencanakan, mengembangkan sumber-sumber pendapatan
serta pembelanjaan dan kekayaan BUM Desa “SINERGI “.

102

Surat Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
„‟SINERGI‟‟ Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Bab II tentang Tugas dan
Tanggung Jawab Pengurus.
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4) Mengendalikan uang pendapatan, bagi hasil usaha serta
mengambil kebijakan terkait upah / gaji karyawan BUM Desa
“SINERGI “.
5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris bertanggung jawab
kepada Musdes.
6) Memimpin

seluruh

kinerja

kepengurusan

BUM

Desa

“SINERGI “.
7) Memimpin rapat umum, dalam hal pelaksanaan tata-tertib dan
menentukan urutan agenda rapat serta mengarahkan diskusi ke
arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan
kebijakan.
8) Bertindak untuk dan atas nama BUM Desa “SINERGI “ dalam
hubungannya dengan pihak lain yang terkait.
9) Mengambil

keputusan

sebagaimana

didelegasikan

oleh

Keputusan BUM Desa “SINERGI “ atau pada situasi tertentu
yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam rapat atau
musyawarah.
10) Menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan BUM Desa
“SINERGI“ sesuai dengan standar etika, aturan hukum dan
profesionalitas kerja.
b. Pengawas
1) Melakukan Pengawasan terhadap kinerja pengurus BUM Desa
“SINERGI“.
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2) Memberikan masukan kepada Direktur dalam melaksanakan
kegiatan pelaksanaan operasional BUM Desa “SINERGI“.
3) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban
serta kewajaran.
4) Memberikan pendapat atau saran kepada Direktur dan atau
pengurus mengenai Rencana Jangka Panjang.
5) Mengikuti perkembangan kegiatan BUM Desa, memberikan
pendapat dan saran kepada Komisaris mengenai setiap masalah
yang dianggap

penting bagi

pengelolaan

BUM

Desa

“SINERGI“.
6) Melaporkan dengan segera kepada Komisaris apabila terjadi
gejala menurunya kinerja BUM Desa “SINERGI“.
7) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan
yang disiapkan serta menandatangani laporan tahunan.
8) Membuat risalah rapat Pengawas.
9) Memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun tutup buku kepada Musdes.
c. Direktur
1) Memimpin organisasi BUM Desa “SINERGI“.
2) Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa “ SINERGI“.
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3) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha
atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
4) Melaporkan keuangan BUM Desa “SINERGI“ setiap bulan
kepada Komisaris.
5) Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa “SINERGI“ setiap
akhir tahun melalui Musdes.
d. Sekretaris
1) Melaksanakan

tugas

kesekretariatan

untuk

mendukung

kegiatan Direktur. Melaksanakan administrasi umum kegiatan
operasional BUM Desa “SINERGI“.
2) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Desa
“SINERGI“.

Mencatat

dan

menginventarisasikan

secara

berkala aset BUM Desa “SINERGI“.
3) Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas
pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan
(BUM Desa Simpan Pinjam).
4) Bersama Direktur dan bendahara membahas dan memutuskan
permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal BUM
Desa simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo
tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat
sesuai dengan kebutuhan).

65

e. Bendahara
1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti
yang sah.
2) Mencatat dan membukukan keuangan BUM Desa “SINERGI“.
3) Membantu Direktur dalam membahas dan memutuskan
permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal
BUM Desa Simpan Pinjam).
4) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara periodik,
dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi
keuangan serta kelayakan BUM Desa “SINERGI “ yang
sesungguhnya.
5) Mengeluarkan

uang berdasarkan

bukti-bukti

yang sah.

Mengatur likuiditas keuangan sesuai dengan keperluan.
6) Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari
Direktur.
f. Unit Pariwisata Umbul Kemanten
1) Pariwisata Umbul Kemanten berlokasi di Desa Sidowayah
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
2) Untuk kepengelolaan:
a) BUM Desa “SINERGI“ mengangkat karyawan di unit
usaha yang berasal dari warga Desa Sidowayah melalui
pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
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b) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“ SINERGI“.
c) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan. Jika
ada karyawan lembur, akan mendapatkan uang lemburan
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BUM Desa
“SINERGI“ dengan karyawan.
d) Guna pengembangan pariwisata mata air, BUM Desa
“SINERGI “ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan pengawas.
e) Karyawan

yang

diangkat

BUM

Desa

“SINERGI“

mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
g. Unit Pariwisata Kampoeng Dolanan Sidowayah
1) Lokasi Kampoeng Dolanan Sidowayah berada di Desa
Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
2) Untuk kepengelolaan:
a) Kampoeng Dolanan Sidowayah mengangkat karyawan
yang berasal dari warga Desa Sidowayah melalui
pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
b) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“SINERGI“.
c) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan.
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d) Guna

pengembangan

pariwisata Kampoeng Dolanan

Sidowayah, BUM Desa “SINERGI“ dapat mengajukan
anggaran ke APBDes Desa melalui musyawarah dengan
pengawas.
e) Karyawan

yang

diangkat

BUM

Desa

“SINERGI“

mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
h. Kawasan Wisata Outbound Siblarak
1) Kawasan Wisata Outbound Siblarak berlokasi di Desa
Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
2) Untuk kepengelolaan:
a) BUM Desa “SINERGI“ mengangkat karyawan di unit
usaha yang berasal dari warga Desa Sidowayah melalui
pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
b) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“SINERGI “.
c) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan. Jika
ada karyawan lembur, akan mendapatkan uang lemburan
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BUM Desa
“SINERGI“ dengan karyawan.
d) Guna pengembangan Kawasan Wisata Siblarak, BUM Desa
“SINERGI“ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan pengawas.
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e) Karyawan

yang

diangkat

BUM

Desa

“SINERGI“

mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
f) Pengelolaan Kawasan Siblarak dikelola oleh BUM Desa
“SINERGI“ meliputi kuliner, parkiran, kolam susun,
outbound, edukasi, pertanian, home stay, grojogan, kolam
renang syariah dsb.
i. Unit Usaha Pertanian
1) Unit usaha pertanian mengelola tanah kas Desa Sidowayah.
2) Pengelola unit pertanian dari warga Desa Sidowayah.
3) Pengelola mendapatkan prosentase dari hasil laba bersih sesuai
dengan kesepakatan.
4) Upah tenaga kerja diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara pengelola dengan BUM Desa “SINERGI“.
5) Usaha pertanian meliputi budidaya dan potensi usaha lainnya.
6) Guna pengembangan unit usaha pertanian, BUM Desa
“SINERGI“ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan pengawas.
j. Unit Usaha Peternakan
1) Unit usaha peternakan berada di Desa Sidowayah.
2) Pengelola unit peternakan dari warga Desa Sidowayah.
3) Pengelola mendapatkan prosentase dari hasil laba bersih sesuai
dengan kesepakatan.
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4) Upah tenaga kerja diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara pengelola dengan BUM Desa “SINERGI“.
5) Guna pengembangan unit usaha peternakan, BUM Desa
“SINERGI“ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan badan pengawas.
k. Unit Usaha Perikanan
1) Unit usaha perikanan berada di Desa Sidowayah.
2) Pengelola unit perikanan dari warga Desa Sidowayah.
3) Pengelola mendapatkan prosentase dari hasil laba bersih sesuai
dengan kesepakatan.
4) Upah tenaga kerja diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara pengelola dengan BUM Desa “SINERGI“.
5) Guna pengembangan unit usaha perikanan, BUM Desa
“SINERGI“ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan badan pengawas.
l. Unit Usaha Perdagangan Umum
1) Unit usaha Perdagangan Umum berada di Desa Sidowayah.
2) BUM Desa “SINERGI“ mengangkat karyawan di unit usaha
Perdagangan Umum berasal dari warga Desa Sidowayah
melalui pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
3) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“SINERGI“.
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4) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan. Guna
pengembangan

Usaha,

BUM

Desa

“SINERGI“

dapat

mengajukan anggaran ke APBDes Desa melalui musyawarah
dengan pengawas.
5) Karyawan yang diangkat BUM Desa “SINERGI“ mempunyai
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.
6) Jenis komoditi yang dikelola berupa sembako dan kebutuhan
lainnya.
m. Unit Usaha Rumah Kemasan (RK)
1) Unit usaha Rumah Kemasan berada di Desa Sidowayah.
2) BUM Desa “SINERGI“ mengangkat karyawan di unit usaha
Rumah Kemasan berasal dari warga Desa Sidowayah melalui
pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
3) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“SINERGI“.
4) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan.
5) Guna

pengembangan

Rumah

Kemasan,

BUM

Desa

“SINERGI“ dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa
melalui musyawarah dengan pengawas.
6) Karyawan yang diangkat BUM Desa “SINERGI“ mempunyai
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.
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n. Unit Usaha Jasa Layanan
1) Unit usaha Jasa Layanan berada di Desa Sidowayah.
2) BUM Desa “SINERGI“ mengangkat karyawan di unit usaha
Jasa Layanan berasal dari warga Desa Sidowayah melalui
pengajuan lamaran dan seleksi yang sudah ditentukan.
3) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUM Desa
“SINERGI“.
4) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan. Guna
pengembangan Jasa Layanan, BUM Desa “SINERGI“ dapat
mengajukan anggaran ke APBDes Desa melalui musyawarah
dengan badan pengawas.
5) Karyawan yang diangkat BUM Desa “SINERGI“ mempunyai
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Jenis usaha berupa pelayanan jasa keuangan, Multi
Finance, dsb.
5. Struktur Organisasi Kawasan Wisata Outbound Siblarak

72

Nama-nama pengurus organisasi di kawasan wisata outbound
Siblarak, yaitu: 103
a. Leader (pemimpin)

: Alwan Nugroho, S.Pd.I.

b. Manajemen Pengelola Ticketing

: 1) Setio Roso P
2) Dony Prasetio

c. Manajemen Pengelola Outbound

: 1) Ardiyanto Rozali
2) Rizka Nur‟aini

d. Tim Kebersihan

: 1) Munawir
2) Yusuf Karnadi

6. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
a. Leader (pemimpin)104
1) Sebagai penanggung jawab operasional.
2) Sebagai pengkoordinir kinerja dan tugas karyawan.
3) Melakukan pengecekan hasil pekerjaan karyawan yang telah
dilaksanakan.
b. Manajemen Pengelola Ticketing
1) Melayani form pendaftaran outbound.
2) Melayani pembelian tiket masuk.
3) Melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada dibagian
ticketing.
103

Alwan Nugroho, Leader di Kawasan Wisata Outbound Siblarak, Wawancara Pribadi,
24 April 2020, Jam 10.35 WIB.
104

Alwan Nugroho, Leader di Kawasan Wisata Outbound Siblarak, Wawancara Pribadi,
24 April 2020, Jam 10.35 WIB.
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c. Manajemen Pengelola Outbound
1) Memberikan pelayanan kepada peserta outbound.
2) Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta
outbound.
3) Mengarahkan dan membimbing kegiatan outbound sebagai
team fasilitator.
4) Melakukan pengecekan fasilitas-fasilitas outbound.
5) Melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada dibagian
pengelola outbound.
d. Tim Kebersihan
1) Menjaga kebersihan lingkungan kawasan wisata Siblarak.
2) Membersihkan fasilitas-fasilitas outbound.
3) Merawat tanaman-tanaman di kawasan wisata outbound
Siblarak.
7. Fasilitas Kawasan Wisata Outbound Siblarak
a. Berenang
Di kawasan wisata outbound Siblarak terdapat 2 kolam
renang untuk para pengunjung baik kolam renang untuk dewasa
dan kolam renang untuk anak-anak serta menyediakan persewaan
floaty boat.
b. Outbound
Di kawasan wisata outbound Siblarak menyediakan jenisjenis paket outbound yang bisa dipilih untuk dapat melakukan
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kegiatan permainan-permainan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak.
c. Flying Byur
Di kawasan wisata outbound Siblarak menyediakan layanan
permainan flying byur yaitu permainan yang dilakukan untuk dapat
meluncur dari atas pohon dengan menggunakan alat-alat
pengamanan agar dapat mendarat di kolam air.
d. Sewa Tempat
Di kawasan wisata outbound Siblarak menyediakan
persewaan tempat berupa pendopo yang bisa digunakan untuk
mengadakan acara dan home stay (penginapan) bagi pengunjung
yang ingin menginap di kawasan wisata outbound Siblarak.
e. Camping Group
Di kawasan wisata outbound Siblarak menyediakan
persewaan tempat untuk kegiatan camping atau perkemahan seperti
tenda, pancang bambu, tikar dsb yang dapat disewa oleh
pengunjung maupun instansi sekolah yang ingin mengadakan acara
camping atau perkemahan di area kawasan wisata outbound
Siblarak.
f. ATV & Trail
Di kawasan wisata outbound Siblarak menyediakan
persewaan motor ATV dan motor Trail bagi pengunjung yang bisa
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dikendarai di jalur yang sudah disediakan oleh pengelola kawasan
wisata outbound Siblarak.105
8. Jenis Paket Outbound
Adapun jenis paket outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak, yaitu:106
a. Paket Outbound ala Siblarak 1 Rp60.000,00/Peserta
Fasilitasnya yaitu: tiket masuk, ice breaking, aneka
outbound ala Siblarak, water games, ninja warior, snack
tradisional dan minum, tangkap ikan/buat karya, flaying byur, team
fasilitator, pendopo terbuka, p3k standar dan souvenir.
b. Paket Outbound ala Siblarak 2 Rp70.000,00/Peserta
Fasilitasnya yaitu:

tiket masuk, ice breaking, aneka

outbound ala Siblarak, water games, ninja warior, makan siang,
snack tradisional dan minum, tangkap ikan/buat karya, flaying
byur, tangkap bebek, team fasilitator, pendopo terbuka, p3k
standard an souvenir.
c. Paket Outbound ala Siblarak 3 Rp75.000,00/Peserta
Fasilitasnya yaitu: tiket masuk, ice breaking, aneka
outbound ala Siblarak, water games, ninja warior, makan siang,
snack tradisional dan minum, tangkap ikan/buat karya, susur

105

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 9 April
2020, Jam 09.20 WIB dan bisa dilihat juga di Brosur Kawasan Wisata Outbound Siblarak.
106

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 9 April
2020, Jam 09.20 WIB dan bisa dilihat juga di Brosur Kawasan Wisata Outbound Siblarak.
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sungai, tangkap bebek, farm tubing, team fasilitator, pendopo
terbuka, p3k standar dan souvenir.

B. Pelaksanaan Outbound di Kawasan Wisata Outbound Siblarak
1. Pendaftaran Outbound
Untuk dapat mengadakan kegiatan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak, dengan cara yaitu:107
a. Tanyakan secara detail tentang kegiatan yang Institusi anda
kehendaki kepada manajemen pengelolaan outbound kawasan
wisata outbound Siblarak.
b. Segera tentukan kegiatan yang Institusi anda kehendaki.
c. Segera pesan/booking supaya tidak terdahului oleh Institusi lain.
d. Lengkapi biodata Institusi anda dan isilah formulir pendaftaran
dengan detail.
e. Lakukan pembayaran DP minimal 20% dari total pembayaran.
f. Pastikan anda mendapat tanda bukti pembayaran dari tim
manajemen pengelola kawasan wisata outbound Siblarak.
g. Saat hari pelaksanaan periksa perlengkapan anda dan siap untuk
bersenang-senang.

107

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 9 April
2020, Jam 10.30 WIB.

77

2. Pembayaran Outbound
Untuk sistem pembayaran outbound dapat dilakukan dengan cara,
yaitu:108
a. Melakukan pembayaran DP minimal 20% dari total pembayaran
ketika melakukan pendaftaran outbound.
b. Setelah membayar DP akan mendapatkan kuitansi untuk
diserahkan ketika hari pelaksanaan outbound.
c. Pelunasan pembayaran outbound dilakukan ketika hari pelaksanaan
outbound dengan menyerahkan kuitansi atas pembayaran DP ke
tim manajemen pengelola kawasan wisata outbound Siblarak.
3. Pelaksanaan Outbound
Selanjutnya, untuk gambaran umum mengenai pelaksanaan
outbound yang akan dilakukan di kawasan wisata outbound Siblarak,
yaitu:109
a. Jam 08.00-09.00 WIB
Dalam praktik pelaksanaan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak, peserta outbound nantinya akan bermain
dengan adanya arahan dari pengelola outbound atau yang biasa
disebut team fasilitator yang ada di kawasan wisata outbound
Siblarak, untuk membantu dalam pelaksanaan outbound. Hal

108

Riska Nur‟aini, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 9 April
2020, Jam 11.00 WIB.
109

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 09.30 WIB.
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pertama yang dilakukan oleh peserta outbound setelah melakukan
pendaftaran dan pembayaran uang DP 20% ialah datang ke
kawasan wisata outbound Siblarak bersama rombongan untuk
bertemu dengan team fasilitator dan berkumpul di pendopo sebagai
tempat yang telah disediakan oleh pengelola outbound untuk
menaruh barang-barang bawaan peserta outbound seperti tas,
pakaian ganti dsb. Setelah bertemu dan berkumpul, peserta
outbound dan team fasilitator melakukan perkenalan dan foto
bersama serta diberikan arahan dan pendampingan pada saat
pelaksanaan outbound.
Untuk

pendampingan

rombongan

peserta

outbound

nantinya akan dibagi perkelompok oleh team fasilitator sebelum
pelaksanaan outbound. Satu kelompok biasanya tergantung dari
berapa jumlah rombongan peserta outbound, jadi misal rombongan
peserta outbound ada 30-50 orang maka satu kelompok terdiri dari
sepuluh orang peserta outbound dengan satu orang team fasilitator.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan outbound para peserta outbound
melakukan permainan-permainan outbound dengan arahan dan
pendampingan dari team fasilitator.
b. Jam 09.00-11.30 WIB
Kegiatan

selanjutnya

ialah

melakukan

permainan-

permainan outbound. Dalam permainan-permainan outbound di

79

kawasan wisata outbound Siblarak ada 8 jenis permainan
outbound, yaitu:
1) Water games adalah seperangkat permainan outbound yang
sudah diatur menggunakan air sebagai media perantara dalam
permainan dan dilakukan di dalam kolam air. Di permainan
water games ada 2 jenis permainannya, yaitu:
a) Game pipa bocor, yaitu permainan yang menggunakan alat
berupa pipa air yang berukuran sedang dan sudah diberi
beberapa lubang-lubang kecil disetiap sisinya. Didalam
pipa ini dimasukkan satu bola pingpong ukuran kecil.
Selanjutnya, tugas peserta outbound untuk memasukkan air
kedalam pipa menggunakan gelas plastik hingga bola
pingpong naik ke atas dan menutupi lubang-lubang yang
ada disekeliling pipa tersebut menggunakan tangan.
Gambar 2
(game pipa bocor)

b) Game mendayung, yaitu permainan yang menggunakan alat
berupa tiga ban yang sudah ditali dan menggunakan tangan
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untuk mendayungnya. Selanjutnya, tugas peserta outbound
untuk mengambil bola yang ada diujung kolam.
Gambar 3
(game mendayung)

2) Ninja warrior adalah seperangkat permainan outbound yang
sudah diatur di dalam kolam lumpur. Di permainan ninja
warior ada 4 jenis permainan, yaitu:
a) Meniti bambu, yaitu suatu permainan menyeberangi kolam
lumpur dengan melewati batang bambu besar jadi nantinya
masing-masing peserta outbound menyeberangi kolam
lumpur dengan cara melewati batang bambu besar yang ada
di tengah kolam lumpur dengan saling sejajar berpegangan
menggunakan tongkat bambu pada ujung kanan dan kiri
tongkat tersebut.
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Gambar 4
(game meniti bambu)

b) Jembatan kayu, yaitu suatu permainan menyeberangi kolam
lumpur dengan cara melewati jembatan kayu yang
berbentuk zigzag jadi nantinya masing-masing peserta
outbound

secara bergantian melewati jembatan kayu

tersebut.
Gambar 5
(game jembatan kayu)

c) Spiderweb, yaitu suatu permainan menyeberangi kolam
lumpur dengan cara masing-masing peserta outbound akan
melewati jaring laba-laba buatan yang sudah dibuat oleh
pengelola outbound dan jaring laba-laba tersebut dibuat
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menggunakan 12 ban yang telah disusun di tengah kolam
lumpur.
Gambar 6
(game spiderweb)

d) Swing, yaitu suatu permainan menyeberangi kolam lumpur
dengan cara masing-masing peserta outbound akan berayun
menggunakan tali ayunan yang ada di tengah kolam lumpur
yang sudah dibuat oleh pengelola outbound.
Gambar 7
(game swing)

3) Tangkap ikan adalah suatu permainan outbound yang
dilakukan di kolam air yang berisikan ikan-ikan kecil yang
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nantinya pada saat bermain untuk peserta outbound yang dapat
menangkap ikan-ikan tersebut bisa dibawa pulang, cara
menangkap ikan-ikan tersebut tidak menggunakan alat tangkap
melainkan

menggunakan

kedua

telapak

tangan

untuk

menangkapnya.
Gambar 8
(game tangkap ikan)

4) Buat karya adalah suatu permainan outbound untuk membuat
kerajinan tangan yang alat dan bahannya telah disediakan oleh
pengelola outbound jadi nantinya dalam proses pembuatannya
para peserta outbound akan didampingi dan diajari oleh team
fasilitator untuk membuat kerajinan tangan tersebut. Kerajinan
tangan yang akan dibuat oleh peserta outbound ada 2 yaitu
layang-layang dan boneka gantungan kunci dari kayu yang
nantinya hasil kerajinan tangannya boleh dibawa pulang oleh
para peserta outbound.
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Gambar 9
(game buat karya)

5) Susur sungai adalah suatu permainan outbound untuk
menelusuri aliran air sungai yang ada di kawasan wisata
outbound Siblarak dengan cara para peserta outbound akan
berbaris secara berurutan untuk berjalan kaki melewati aliran
air sungai tersebut dan untuk akhir perjalanannya nanti para
peserta outbound akan melewati area-area persawahan yang
ada di kawasan wisata outbound Siblarak.
Gambar 10
(game susur sungai)

6) Tangkap bebek adalah suatu permainan outbound yang
dilakukan oleh para peserta outbound di kolam lumpur yang
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berisikan bebek yang bisa ditangkap oleh para peserta
outbound yang nantinya hasil tangkapannya dapat dibawa
pulang.
Gambar 11
(game tangkap bebek)

7) Farm tubing adalah suatu permainan outbound untuk
menelusuri aliran air sungai sepanjang 1 km yang ada di
kawasan wisata outbound Siblarak dengan cara masing-masing
peserta outbound berbaris secara berurutan duduk di atas ban,
memakai pelampung dan menggunakan helm pengaman dan
untuk barisan paling depan akan dipimpin dan dipandu oleh
trainer khusus dari team fasilitator.
Gambar 12
(game farm tubing)
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8) Flaying byur adalah suatu permainan outbound yang dilakukan
oleh peserta outbound untuk dapat meluncur dari atas pohon
menggunakan tali, helm dan sabuk pengaman yang telah
disediakan oleh pengelola outbound untuk dapat sampai dan
mendarat di kolam air.
Gambar 13
(game flying byur)

Dalam melakukan permainan-permainan outbound tersebut
dari awal sampai akhir permainan akan didampingi dan diarahkan
oleh team fasilitator dan apabila ada peserta outbound yang
mengalami kecelakaan ringan maupun berat akan mendapatkan
penanganan dari team fasilitator karena team fasilitator di kawasan
wisata outbound Siblarak sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan
dalam menangani kondisi apabila terjadi kecelakaan dalam
pelaksanaan outbound. Untuk kecelakaan kecil seperti luka ringan
akan mendapatkan penanganan dari team fasilitator dengan
menggunakan kotak p3k sedangkan untuk kecelakaan berat seperti
pingsan, sesak nafas dsb akan langsung dibawa ke rumah sakit
terdekat.
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c. Jam 11.30-13.00 WIB
Kegiatan

selanjutnya

setelah

melakukan

permainan-

permainan outbound ialah istirahat. Disini peserta outbound akan
diberikan snack dan makan siang dari pengelola outbound tetapi
sebelum makan siang para peserta outbound akan diarahkan untuk
membersihkan diri terlebih dahulu untuk mandi, berganti pakaian
dsb. Setelah itu, para peserta outbound akan diarahkan untuk
melakukan sholat dzuhur berjama‟ah dengan team fasilitator di
mushola yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak. Setelah
melakukan sholat dzuhur berjama‟ah peserta outbound kembali
dan berkumpul di pendopo bersama team fasilitator untuk makan
siang bersama.
d. Jam 13.00 WIB –selesai
Setelah makan siang bersama, kegiatan selanjutnya ialah
penutupan dan pemberian kesan dan keluhan dari peserta outbound
mengenai pelaksanaan outbound yang sudah mereka lakukan
bersama team fasilitator di kawasan wisata outbound Siblarak.
Peserta outbound akan menyampaikan hal-hal yang berkesan
maupun keluhan atau hal-hal yang tidak disukai selama
pelaksanaan outbound. Hal ini bertujuan untuk sebagai evaluasi
team fasilitator dan pengelola outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak agar dapat memperbaiki dan memberikan
pelayanan atau pendampingan yang lebih baik lagi kepada peserta

88

outbound untuk pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak.
4. Etika Dalam Pelaksanaan Outbound
a. Etika Team Fasilitator
Dalam pelakasanaan outbound yang dilakukan di kawasan
wisata outbound Siblarak terdapat beberapa etika yang diterapkan
antara ke sesama team fasilitator yaitu, pertama ketika sebelum
memulai kegiatan outbound para team fasilitator berkumpul
terlebih dahulu untuk melakukan briefing dan berdo‟a bersama
agar pada saat pelaksanaan outbound berjalan dengan lancar.
Kedua, apabila ada team fasilitator yang tidak dapat masuk kerja
karena alasan sakit atau ada kepentingan dsb wajib menyertakan
izin atau paling tidak memberikan informasi ketidakhadirannya
kepada koordinator team fasilitatornya maksimal dua hari sebelum
hari pelaksanaan kegiatan outbound dilakukan hal ini agar dalam
team fasilitator tersebut dapat mencari pengganti untuk mengisi
ketidakhadiran orang yang tidak dapat masuk kerja tersebut.
Ketiga, selalu menjaga sikap sopan santun baik dari cara
berpakaian maupun tingkah laku serta saling menghargai dan
tolong menolong ke sesama team fasilitator selama bekerja,
menjaga sikap ke lawan jenis antar sesama team fasilitator dan
tidak saling berkumpul atau mengobrol ke sesama team fasilitator
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pada saat memberikan pendampingan kepada para peserta
outbound.
Sedangkan beberapa etika yang diterapkan antara team
fasilitator dengan peserta outboundnya yaitu, pertama pada saat
pembagian kelompok outbound, team fasilitator membagikan
masing-masing kelompok

outbound

secara

terpisah antara

kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua, pada saat
selama pelaksanaan outbound dilakukan team fasilitator tidak
boleh melakukan kontak fisik secara berlebihan maupun bersikap
kasar kepada peserta outbound serta harus selalu memperhatikan
dan tidak mengabaikan peserta outbound hal ini agar peserta
outbound merasa aman dan nyaman pada saat pelaksanaan
kegiatan outbound. Ketiga, ketika dalam pelaksanaan kegiatan
outbound pada saat tiba waktu sholat maka team fasilitator
bersama dengan peserta outboundnya akan melaksanakan sholat
berjama‟ah dan sementara menghentikan kegiatan outbound
tersebut hal ini bertujuan agar team fasilitator memberikan ajaran
untuk selalu mengutamakan kepentingan akhirat daripada masalah
keduniaan. Keempat, selain itu dalam penetapan harga jenis
paketan outbound, team fasilitator tidak boleh memberikan harga
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yang tidak sesuai ataupun melebihkan harga dari penetapan harga
yang sudah ditetapkan di kawasan wisata outbound Siblarak.110
b. Etika Peserta Outbound
Dalam pelaksanaan outbound yang dilakukan oleh para
peserta outbound di kawasan wisata outbound Siblarak juga
menerapkan etika dalam pelaksanaannya, ada beberapa etika antara
peserta outbound dengan team fasilitator yaitu, pertama peserta
outbound harus mengikuti peraturan-peraturan dari team fasilitator
seperti memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat seperti
memakai pakaian olahraga dan tidak memakain pakaian yang
terlalu pendek, melepas perhiasan-perhiasan yang dipakai pada saat
pelaksanaan outbound agar tidak hilang pada saat kegiatan
outbound dsb hal ini agar dalam pelaksanaan outbound berjalan
dengan lancar, tertib dan sesuai dengan aturan yang sudah
ditetapkan. Kedua, pada saat melakukan permainan-permainan atau
kegiatan outbound para peserta outbound juga harus menjaga sikap
atau sopan santun kepada team fasilitator seperti tidak berkata
kasar ataupun mengabaikan perkataan dari team fasilitator, selain
itu peserta outbound juga harus berperan aktif dalam setiap
kegiatan outbound, memperhatikan arahan-arahan serta petunjuk
dari team fasilitator agar pada saat melakukan permainan-
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Rizka Nur‟aini, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 10.00 WIB.
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permainan outbound para peserta outbound dapat mengerti cara
bermainnya serta merasa aman dan terhindar dari cidera. Ketiga,
hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh peserta
outbound apabila ada salah satu atau beberapa dari kelompoknya
yang tidak jadi hadir untuk kegiatan outbound harus memberikan
konfirmasi ketidakhadirannya kepada pihak pengelola outbound
maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan outbound
dilakukan hal ini bertujuan supaya pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak dapat mengembalikan uang
pembayaran dari peserta outbound secara penuh tetapi apabila
peserta outbound tidak memberikan konfirmasi atau memberikan
konfirmasi ketidakhadirannya pada saat hari pelaksanaan kegiatan
outbound maka dari pihak pengelola outbound akan memotong
uang pembayaran tersebut untuk biaya konsumsi dan sisanya akan
dikembalikan kepada peserta outbound yang tidak hadir.
Sedangkan beberapa etika yang diterapkan antara peserta
outbound dengan peserta outbound lainnya yaitu, pertama pada
saat melakukan permainan-permainan outbound para peserta
outbound tidak boleh saling berebutan dan harus antri sesuai
dengan urutan gilirannya agar tidak menyebabkan perkelahian
antara ke sesama peserta outbound. Kedua, pada saat setelah
selesai melakukan permainan-permainan outbound ketika akan
membersihkan diri para peserta outbound baik laki-laki maupun
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perempuan menggunakan kamar mandi atau kamar bilas secara
terpisah karena di kawasan wisata outbound Siblarak sudah
menyediakan kamar mandi atau kamar bilas secara terpisah untuk
laki-laki dan perempuan. Ketiga, pada saat melakukan kegiatan
outbound maupun melakukan permainan-permainan outbound para
peserta outbound baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh
bergonta-ganti kelompok secara seenaknya dan bercampur
kelompok dengan lawan jenisnya hal ini karena dalam pembagian
kelompok outbound team fasilitator sudah membagikan masingmasing

kelompok

secara

terpisah

antara

laki-laki

dan

perempuan.111
5. Etika Bisnis Islam Pelaksanaan Outbound
Mengenai etika bisnis Islam dalam pelaksanaan outbound, disini
peneliti mencantumkan data hasil dari wawancara terhadap dua orang
responden dari pihak pengelola outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak khususnya pada devisi manajemen pengelola outboundnya,
yaitu Ardiyanto Rozali dan Rizki Nur‟aini dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teor-teori etika bisnis Islam AlGhazali yang nantinya hasil wawancara tersebut akan peneliti analisis
di bab 4, maka hasil wawancaranya sebagai berikut:
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Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 09.30 WIB.
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Hasil wawancara mengenai teori ke-4 gagasan etika bisis Islam AlGhazali, maka hasil wawancaranya sebagai berikut:
a. Etika dalam Mewujudkan Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia
adalah Ladang Akhirat)
Dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali mengenai teori
yang pertama tentang etika dalam mewujudkan

al-dunya

mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat), terdapat tiga teori
yang dikemukakan Al-Ghazali yang berhubungan dengan aktivitas
manusia dan ekonomi, yaitu:
1) Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia,
sehingga melupakan pengabdiannya kepada Allah dan mereka
termasuk orang yang celaka
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai dalam
menjalankan aktifitas bisnis dibidang pengelolaan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak ini, apakah niat dan
tujuannya hanya semata-mata untuk mencari penghasilan untuk
urusan dunia saja atau juga diniatkan atau bertujuan sebagai
sarana ibadah dengan menjalankan usaha bisnis dibidang
pengelolaan outbound ini, ia mengungkapkan:
„‟Tidak, niat dan tujuan saya bekerja disini selain untuk
mencari penghasilan juga saya niatkan untuk beribadah
karena bekerja dengan menghasilkan uang yang halal juga
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merupakan salah satu bentuk ibadah yang terpenting pada
saat akan bekerja berdo‟a terlebih dahulu‟‟.112
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai dalam menjalankan aktifitas bisnis
dibidang pengelolaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ini, apakah niat dan tujuannya hanya semata-mata
untuk mencari penghasilan untuk urusan dunia saja atau juga
diniatkan atau bertujuan sebagai sarana ibadah dengan
menjalankan usaha bisnis dibidang pengelolaan outbound ini,
ia mengungkapkan:
„‟Saya selama bekerja disini selain untuk dapat
penghasilan juga saya niatkan untuk ibadah karena
sebelum melakukan kegiatan outbound kami berdo‟a dulu
bersama sesama team fasilitator dan peserta outbound
juga‟‟.113

2) Orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada Allah
sehingga melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia
termasuk yang beruntung
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai pada
saat pelaksanaan outbound dilakukan ketika sudah tiba waktu
sholat itu bagaimana tindakan yang diambil atau dilakukan oleh
112

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 11.00 WIB.
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95

pihak pengelola outbound atau team fasilitator kepada para
peserta outboundnya, ia mengungkapkan:
„‟Kami sholat dulu mas, ketika sudah tiba waktu sholat
maka kegiatan outbound biasanya diistirahatkan‟‟.114
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai pada saat pelaksanaan outbound
dilakukan ketika sudah tiba waktu sholat itu bagaimana
tindakan yang diambil atau dilakukan oleh pihak pengelola
outbound

atau

team

fasilitator

kepada

para

peserta

outboundnya, ia mengungkapkan:
„‟Biasanya kalau untuk waktu sholat kami istirahat dan
sholat dulu mas karena biasanya kegiatan untuk
permainan-permainan outbound selesai sebelum waktu
dzuhur‟‟.115
3) Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan
usaha ekonomi sebagai media untuk membesar pengabdiannya
kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti
sesuai dengan ajaran Nabi SAW
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai selain
menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan outbound adakah
fasilitas bagi para peserta outbound untuk sholat seperti adanya
114
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tempat

sholat/mushola,

sarung

dan

mukena,

ia

mengungkapkan:
„‟Ada mas, disini ada mushola untuk sholat dan untuk
fasilitas sarung dan mukena disini menyediakan masingmasing 20 untuk sarung dan mukena saja karena diawal
persiapan ketika mau outbound kami menghimbau untuk
para peserta outbound membawa peralatan sholat dari
rumah dan apabila masih kurang ya bergantian mas‟‟.116
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai selain menyediakan fasilitas untuk
pelaksanaan outbound adakah fasilitas bagi para peserta
outbound untuk sholat seperti adanya tempat sholat/mushola,
sarung dan mukena, ia mengungkapkan:
„‟Disini menyediakan 20 sarung dan mukena untuk bisa
dipakai oleh para peserta outbound maupun pengunjung
dan untuk tempat sholat disini ada musholanya‟‟.117

b. Etika dalam Mewujudkan Kemaslahatan (Kesejahteraan Sosial)
Dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali mengenai teori
yang kedua tentang etika dalam mewujudkan kemaslahatan
(kesejahteraan

sosial).

Beliau

merumuskan

konsep

fungsi

kesejahteraan (maslahah) sosial untuk memelihara tujuan syari‟ah
itu ada 5, yaitu:
1) Perlindungan agama (ad-din)
116
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
sholat berjama‟ah yang dilakukan bersama-sama antara
pengelola outbound atau team fasilitator dengan para peserta
outboundnya, ia mengungkapkan:
„‟Ada mas, kami juga mengajak para peserta outbound
untuk sholat berjama‟ah di mushola tapi kalau misalnya
tempatnya tidak cukup karena jumlah peserta outboundnya
terlalu banyak jadi harus bergantian juga‟‟.118
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah sholat berjama‟ah yang
dilakukan bersama-sama antara pengelola outbound atau team
fasilitator

dengan

para

peserta

outboundnya,

ia

mengungkapkan:
„‟Untuk sholat berjama‟ah ada mas, nanti dari team
fasilitator yang laki-laki yang menjadi imamnya‟‟.119

2) Jiwa (nafs)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan pertama mengenai
apabila ada kecelakaan yang terjadi kepada para peserta
outbound

pada

saat

melakukan

permainan-permainan
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outbound, bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan oleh
pengelola outbound atau team fasilitator kepada para peserta
outboundnya

seperti

adanya

asuransi

kesehatan

atau

tersedianya kotak p3k, ia mengungkpakan:
„‟Disini selama pelaksanaan outbound dari awal sampai
akhir permainan team fasilitator akan selalu melakukan
pendampingan terhadap peserta outbound karena apabila
ada peserta outbound yang mengalami kecelakaan ringan
seperti luka ringan akan mendapatkan penanganan dengan
menggunakan kotak p3k yang telah disediakan karena team
fasilitator disini sudah diajarkan tata cara untuk
penanganan memberikan pertolongan pertama ketika
terjadi kecelakaan sedangkan untuk kecelakaan berat
seperti pingsan, sesak nafas dsb akan langsung dibawa ke
rumah sakit terdekat, kalau untuk asuransi kesehatan disini
belum ada tapi kalau untuk biaya penanganan selama di
rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak
pengelola outbound disini‟.120

Pertanyaan kedua mengenai bagaimanakah upaya-upaya
yang dilakukan oleh pihak pengelola outbound dalam menjaga
dan memelihara fasilitas-fasilitas permainan outbound yang
nantinya akan digunakan oleh para peserta outbound dalam
pelaksanaan kegiatan outbound, ia mengungkapkan:
„‟Untuk masalah itu, kami selalu melakukan pengecekan
secara rutin baik satu hari sebelum pelaksanaan outbound
dilakukan maupun pada saat hari pelaksanaan outbound
terhadap alat-alat yang akan digunakan untuk permainan
outbound agar aman untuk digunakan peserta
outbound‟‟.121
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Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan pertama, mengenai apabila ada kecelakaan
yang terjadi kepada para peserta outbound pada saat melakukan
permainan-permainan

outbound,

bagaimana

upaya

atau

tindakan yang dilakukan oleh pengelola outbound atau team
fasilitator kepada para peserta outboundnya seperti adanya
asuransi

kesehatan

atau

tersedianya

kotak

p3k,

ia

mengungkpakan:
„‟Kalau asuransi kesehatan disini tidak ada mas tapi kalau
persediaan kotak p3k ada apabila ada peserta outbound
yang mengalami kecelakan ringan kayak luka-luka kecil
nanti bisa diobati oleh team fasilitator dengan kotak p3k
kalau untuk kecelakaan berat kayak sesak nafas gitu
biasanya kami bawa kerumah sakit terdekat untuk dapat
diperiksa dan untuk biayanya akan ditanggung oleh pihak
pengelola outbound‟‟.122

Pertanyaan kedua mengenai bagaimanakah upaya-upaya
yang dilakukan oleh pihak pengelola outbound dalam menjaga
dan memelihara fasilitas-fasilitas permainan outbound yang
nantinya akan digunakan oleh para peserta outbound dalam
pelaksanaan kegiatan outbound, ia mengungkapkan:
„‟Kami selalu melakukan pengecekan dan pembersihan
terhadap fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk
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permainan outbound sebelum pelaksanaan outbound
dimulai‟‟.123

3) Akal (aql)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai
bagaimanakah cara pihak pengelola outbound atau team
fasilitator dalam memberikan arahan-arahan atau informasi
mengenai tata cara melakukan permainan-permainan yang akan
dilakukan selama pelaksanaan outbound, ia mengungkapkan:
„‟Kami sampaikan dengan cara penyampaian yang dapat
dimengerti oleh peserta outbound misalnya dengan kami
memberikan contoh cara bermainnya dulu ke peserta
outbound agar mereka tidak bingung‟‟.124
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk

pertanyaan

mengenai

bagaimanakah

cara

pihak

pengelola outbound atau team fasilitator dalam memberikan
arahan-arahan atau informasi mengenai tata cara melakukan
permainan-permainan yang akan dilakukan selama pelaksanaan
outbound, ia mengungkapkan:
„‟Kami menyampaikan cara bermainnya itu dengan bahasa
yang dapat dipahami dan memberikan contoh cara
bermainnya ke peserta outbound‟‟.125
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4) Keturunan (nasab)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan pertama mengenai
bagaimanakah sistem pembagian kelompok outbound dan
mengenai fasilitas untuk kamar mandi sekaligus kamar bilas
untuk para peserta outbound baik laki-laki maupun perempuan,
ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk sistem pembagian kelompoknya disini satu
kelompok biasanya terdiri dari sepuluh orang peserta
outbound lalu akan didampingi oleh satu orang dari team
fasilitator, kemudian untuk pembagian kelompok antara
laki-laki dan perempuan itu dipisah kalau untuk fasilitas
kamar mandi dan kamar bilas disini masing-masing untuk
laki-laki dan perempuan juga dipisah hanya saja
kendalanya karena jumlah kapasitas peserta outbound
biasanya terlalu banyak jadi harus sabar untuk antri dalam
menggunakannya‟‟.126

Pertanyaan kedua mengenai adakah peraturan dalam etika
berpakaian dalam pelaksanaan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak, ia mengungkapkan:
„‟Untuk peraturan dalam berpakaian disini yang penting
sopan biasanya memakai pakaian olahraga yang berlengan
dan bercelana panjang agar tidak mengumbar aurat baik
laki-laki maupun perempuan‟‟.127
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Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimanakah sistem
pembagian kelompok outbound dan mengenai fasilitas untuk
kamar mandi sekaligus kamar bilas untuk para peserta
outbound

baik

laki-laki

maupun

perempuan,

ia

mengungkapkan:
„‟Kalau untuk kelompok outboundnya antara laki-laki dan
perempuan itu sendiri-sendiri jadi tidak dicampur dan
perbandingan pendampingan untuk satu kelompok
outbound itu satu orang dari team fasilitator untuk sepuluh
orang peserta outbound jika untuk kamar mandi sekaligus
kamar bilas untuk laki-laki dan perempuan juga dipisah
agar tidak bercampur‟‟.128

Pertanyaan kedua mengenai adakah peraturan dalam etika
berpakaian dalam pelaksanaan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak, ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk aturan berpakaian yang penting sopan dan
tidak memakai pakaian yang terlalu pendek bagi laki-laki
boleh memakai kaos lengan pendek tapi tetap memakai
celana panjang kalau untuk perempuan sebaiknya jangan
memakai kaos berlengan pendek dan celana pendek karena
biar tidak mengumbar aurat‟‟.129

5) Harta (mal)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai
128
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bagaimanakah apabila semisal ada salah satu peserta outbound
yang tidak jadi hadir atau ikut dalam kegiatan pelaksanaan
outbound padahal sebelumnya sudah membayar DP sesuai
dengan ketentuannya, itu nanti ada semacam pengembalian
biaya atas ketidakhadiran peserta tersebut atau tidak, ia
mengungkapkan:
„‟Untuk peserta outbound yang tidak jadi datang pada saat
hari pelaksanaan outbound dilakukan disini, selama
memberikan konfirmasi maksimal satu hari sebelum hari
pelaksanaan outbound dilakukan akan dikembalikan secara
penuh namun apabila tidak ada konfirmasi satu hari
sebelumnya maka akan dipotong untuk biaya konsumsinya
saja atas pembayaran DP yang sudah dilakukan diawal
pendaftaran dan sisanya akan dikembalikan‟‟.130
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai bagaimanakah apabila semisal ada
salah satu peserta outbound yang tidak jadi hadir atau ikut
dalam kegiatan pelaksanaan outbound padahal sebelumnya
sudah membayar DP sesuai dengan ketentuannya, itu nanti ada
semacam pengembalian biaya atas ketidakhadiran peserta
tersebut atau tidak, ia mengungkapkan:
„‟Apabila ada salah satu atau beberapa dari peserta
outbound yang tidak jadi hadir untuk kegiatan outbound
terlebih dahulu diminta untuk memberikan konfirmasi
ketidakhadirannya kepada kami maksimal satu hari
sebelum hari pelaksanaan kegiatan outbound dilakukan hal
ini bertujuan agar kami dapat mengembalikan uang
pembayaran dari peserta outbound secara penuh akan
130
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tetapi apabila peserta outbound tidak memberikan
konfirmasi atau memberikan konfirmasi ketidakhadirannya
pada saat hari pelaksanaan kegiatan outbound maka dari
kami akan memotong uang pembayaran tersebut untuk
biaya konsumsi dan sisanya akan dikembalikan kepada
peserta outbound‟‟.131

c. Etika dalam Mewujudkan Nilai-nilai Kebaikan
Dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali mengenai teori
yang ketiga tentang etika dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan.
Beliau menyebutkan ada beberapa cara untuk mempraktekan
perilaku baik dalam berbisnis, diantaranya ialah:
1) Menghindari

diri

untuk mengambil

keuntungan

secara

berlebihan
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
potongan harga dan penambahan biaya atau harga lain diluar
dari harga jenis paketan outbound yang sudah ditetapkan, ia
mengungkapkan:
„‟Kalau untuk diskon ada, disini memberikan diskon senilai
Rp5.000,00 bagi setiap peserta outbound yang melakukan
kegiatan outbound disini dan kalau untuk masalah
penambahan biaya dari pihak pengelola outbound tidak
memberikan penambahan biaya selama kegiatan
pelaksanaan outbound dilakukan sesuai dengan harga jenis
paketan outbound yang sudah dipilih oleh para peserta
outbound diawal pendaftaran, paling untuk penambahan
biaya diluar dari harga paketan outbound itu ada pada
biaya untuk parkir kendaraan dari peserta outbound itu
sendiri dan biaya jasa untuk dokumentasi apabila pihak
131
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peserta outbound meminta untuk dibuatkan dokumentasi
selama pelaksanaan outbound‟‟.132
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah potongan harga dan
penambahan biaya atau harga lain diluar dari harga jenis
paketan outbound yang sudah ditetapkan, ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk potongan harga disini memberikan potongan
senilai Rp5.000,00 untuk setiap peserta outbound sesuai
dengan pilihan paket outbound yang dipilih dan untuk
tambahan biaya mengenai harga jenis paketan outbound
yang sudah dipilih itu tidak ada, tapi kalau biaya untuk
parkir dan jasa dokumentasi disini itu beda lagi karena
biaya parkir dan dokumentasi itu tidak termasuk ke dalam
paketan outbound jadi itu biaya diluar dari harga jenis
paketan outbound‟‟.133

2) Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai
bagaimanakah apabila semisal ada peserta outbound yang
melakukan pembatalan atau salah satu peserta outbound ada
yang tidak jadi hadir atau ikut dalam kegiatan pelaksanaan
outbound padahal sebelumnya sudah membayar DP sesuai
dengan ketentuannya, itu nanti ada semacam pengembalian
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biaya atas ketidakhadiran peserta tersebut atau tidak, ia
mengungkapkan:
„‟Kalau untuk pembatalan kami akan mengembalikan
pembayaran uang DP yang telah dibayarkan secara penuh
sedangkan untuk peserta outbound yang tidak jadi datang
dalam pelaksanaan outbound selama memberikan
konfirmasi maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan
outbound dilakukan akan dikembalikan secara penuh
namun apabila tidak ada konfirmasi satu hari sebelumnya
maka akan dipotong untuk biaya konsumsinya saja dan
sisanya dikembalikan‟‟.134
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai bagaimanakah apabila semisal ada
peserta outbound yang melakukan pembatalan atau salah satu
peserta outbound ada yang tidak jadi hadir atau ikut dalam
kegiatan pelaksanaan outbound padahal sebelumnya sudah
membayar DP sesuai dengan ketentuannya, itu nanti ada
semacam pengembalian biaya atas ketidakhadiran peserta
tersebut atau tidak, ia mengungkapkan:
„‟Apabila ada salah satu atau beberapa dari peserta
outbound yang tidak jadi hadir untuk kegiatan outbound
terlebih dahulu diminta untuk memberikan konfirmasi
ketidakhadirannya kepada kami maksimal satu hari
sebelum hari pelaksanaan kegiatan outbound dilakukan hal
ini bertujuan agar kami dapat mengembalikan uang
pembayaran dari peserta outbound secara penuh akan
tetapi apabila peserta outbound tidak memberikan
konfirmasi atau memberikan konfirmasi ketidakhadirannya
pada saat hari pelaksanaan kegiatan outbound maka dari
kami akan memotong uang pembayaran tersebut untuk
biaya konsumsi dan sisanya akan dikembalikan kepada
134
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peserta outbound, hal yang sama juga berlaku untuk
peserta outbound yang melakukan pembatalan‟‟.135

3) Kemurahan hati dalam menagih hutang dan kemurahan hati
dalam membayar hutang
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata outbound
Siblarak, ia mengungkapkan:
„‟Disini tidak dapat menerima pembayaran dengan sistem
hutang baik dalam pembayaran untuk DP pada saat
pemesanan untuk dapat melakukan kegiatan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak maupun pelunasan
pembayarannya pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan, apabila jika pada saat akan tiba hari
pelaksanaan outbound dilakukan dari pihak peserta
outbound
memberikan
konfirmasi
mengenai
ketidaksanggupannya
untuk
melakukan
pelunasan
pembayaran maka dari pihak pengelola outbound akan
memundurkan acara pelaksanaan kegiatan outbound
tersebut sampai pihak peserta outbound memberikan
konfirmasi kembali mengenai kesanggupan untuk
melakukan pelunasan pembayarannya namun apabila
pihak peserta outbound tersebut melakukan pembatalan
maka biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan
sepenuhnya‟‟.136
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah sistem hutang yang
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diterapkan

di

kawasan

wisata

outbound

Siblarak,

ia

mengungkapkan:
„‟Kalau untuk hutang disini tidak bisa dilakukan karena
sudah ada ketentuannya mengenai aturan transaksi
pembayarannya dengan membayar DP minimal 20% pada
saat melakukan pendaftaran dan pelunasannya dapat
dilakukan pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan‟‟.137

4) Mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual
beli jika pihak pembeli menghendakinya atau sebaliknya
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai
bagaimanakah apabila ada peserta outbound yang melakukan
pembatalan untuk tidak jadi melakukan kegiatan outbound
disini padahal sebelumnya sudah membayar DP sesuai dengan
ketentuannya, itu nanti ada semacam pengembalian biaya
secara penuh atau dipotong karena telah melakukan pembatalan
tersebut, ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk pembatalan kami akan mengembalikan
pembayaran uang DP yang telah dibayarkan secara penuh
selama memberikan konfirmasi maksimal satu hari sebelum
hari pelaksanaan outbound dilakukan akan dikembalikan
secara penuh namun apabila tidak ada konfirmasi satu hari
sebelumnya maka akan dipotong untuk biaya konsumsinya
saja dan sisanya dikembalikan‟‟.138
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Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai bagaimanakah apabila ada peserta
outbound yang melakukan pembatalan untuk tidak jadi
melakukan kegiatan outbound disini padahal sebelumnya sudah
membayar DP sesuai dengan ketentuannya, itu nanti ada
semacam pengembalian biaya secara penuh atau dipotong
karena

telah

melakukan

pembatalan

tersebut,

ia

mengungkapkan:
„‟Mengenai hal itu kalau ada peserta outbound yang
melakukan pembatalan untuk tidak jadi melakukan
kegiatan outbound disini dan sudah melakukan
pembayaran DP minimal 20% maka selama memberikan
konfirmasi pembatalannya kepada kami maksimal satu hari
sebelum hari pelaksanaan kegiatan outbound maka akan
dikembalikan secara penuh tapi kalau peserta outbound
tersebut tidak memberikan konfirmasi atau memberikan
konfirmasi pembatalannya pada saat hari pelaksanaan
kegiatan outbound maka dari kami akan memotong uang
pembayaran atas DP tersebut untuk biaya konsumsi dan
sisanya akan dikembalikan kepada peserta outbound‟‟.139

5) Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran
dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum
mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran
jika meninggal dunia
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai
bagaimanakah sistem untuk masalah makanan atau konsumsi
139
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seperti snack dan makan siang untuk para peserta outbound, ia
mengungkapkan:
„‟Untuk masalah konsumsi kayak snack dan makan
siangnya itu sudah termasuk ke dalam jenis paketan
outbound yang dipilih oleh peserta outbound jadi biayanya
itu udah jadi satu dengan kegiatan outboundnya supaya
tidak ada penambahan biaya lagi untuk masalah
konsumsi‟‟.140
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai bagaimanakah sistem untuk
masalah makanan atau konsumsi seperti snack dan makan siang
untuk para peserta outbound, ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk konsumsinya itu udah jadi satu paket dengan
jenis paketan outbound yang dipilih oleh peserta outbound
jadi untuk masalah konsumsinya sudah kami sediakan
supaya peserta outbound tidak perlu untuk membawa
makanan dari luar‟‟.141

Selain itu, Al-Ghazali juga memberikan pedoman untuk
menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis
dan ekonomi, yaitu:
1) Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik
untuk memulai aktivitas bisnis
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai dalam
140
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menjalankan aktifitas bisnis dibidang pengelolaan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak ini, apakah niat dan
tujuannya hanya semata-mata untuk mencari penghasilan untuk
urusan dunia saja atau juga diniatkan atau bertujuan sebagai
sarana ibadah dengan menjalankan usaha bisnis dibidang
pengelolaan outbound ini, ia mengungkapkan:
„‟Tidak, niat dan tujuan saya bekerja disini selain untuk
mencari penghasilan juga saya niatkan untuk beribadah
karena bekerja dengan menghasilkan uang yang halal juga
merupakan salah satu bentuk ibadah yang terpenting pada
saat akan bekerja berdo‟a terlebih dahulu‟‟.142
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai dalam menjalankan aktifitas bisnis
dibidang pengelolaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ini, apakah niat dan tujuannya hanya semata-mata
untuk mencari penghasilan untuk urusan dunia saja atau juga
diniatkan atau bertujuan sebagai sarana ibadah dengan
menjalankan usaha bisnis dibidang pengelolaan outbound ini,
ia mengungkapkan:
„‟Saya selama bekerja disini selain untuk dapat
penghasilan juga saya niatkan untuk ibadah karena
sebelum melakukan kegiatan outbound kami berdo‟a dulu
bersama sesama team fasilitator dan peserta outbound
juga‟‟.143
142

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 11.00 WIB.
143

Rizka Nur‟aini, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 12.30 WIB.

112

2) Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan fardu
kifayah atau tugas dalam bermasyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai selain
menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan outbound adakah
fasilitas bagi para peserta outbound untuk sholat seperti adanya
tempat

sholat/mushola,

sarung

dan

mukena,

ia

mengungkapkan:
„‟Ada mas, disini ada mushola untuk sholat dan untuk
fasilitas sarung dan mukena disini menyediakan masingmasing 20 untuk sarung dan mukena saja karena diawal
persiapan ketika mau outbound kami menghimbau untuk
para peserta outbound membawa peralatan sholat dari
rumah dan apabila masih kurang ya bergantian mas‟‟.144
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai selain menyediakan fasilitas untuk
pelaksanaan outbound adakah fasilitas bagi para peserta
outbound untuk sholat seperti adanya tempat sholat/mushola,
sarung dan mukena, ia mengungkapkan:
„‟Disini menyediakan 20 sarung dan mukena untuk bisa
dipakai oleh para peserta outbound maupun pengunjung
dan untuk tempat sholat disini ada musholanya‟‟.145
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3) Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi
untuk mengingat Allah SWT
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai pada
saat pelaksanaan outbound dilakukan ketika sudah tiba waktu
sholat itu bagaimana tindakan yang diambil atau dilakukan oleh
pihak pengelola outbound atau team fasilitator kepada para
peserta outboundnya, ia mengungkapkan:
„‟Kami sholat dulu mas, ketika sudah tiba waktu sholat
maka kegiatan outbound biasanya diistirahatkan‟‟.146
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai pada saat pelaksanaan outbound
dilakukan ketika sudah tiba waktu sholat itu bagaimana
tindakan yang diambil atau dilakukan oleh pihak pengelola
outbound

atau

team

fasilitator

kepada

para

peserta

outboundnya, ia mengungkapkan:
„‟Biasanya kalau untuk waktu sholat kami istirahat dan
sholat dulu mas karena biasanya kegiatan untuk
permainan-permainan outbound selesai sebelum waktu
dzuhur‟‟.147

4) Tidak rakus dan serakah

146

Ardiyanto Rozali, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 11.00 WIB.
147

Rizka Nur‟aini, Manajemen Pengelolaan Outbound, Wawancara Pribadi, 24 April
2020, Jam 12.30 WIB.

114

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
potongan harga dan penambahan biaya atau harga lain diluar
dari harga jenis paketan outbound yang sudah ditetapkan, ia
mengungkapkan:
„‟Kalau untuk diskon ada, disini memberikan diskon senilai
Rp5.000,00 bagi setiap peserta outbound yang melakukan
kegiatan outbound disini dan kalau untuk masalah
penambahan biaya dari pihak pengelola outbound tidak
memberikan penambahan biaya selama kegiatan
pelaksanaan outbound dilakukan sesuai dengan harga jenis
paketan outbound yang sudah dipilih oleh para peserta
outbound diawal pendaftaran, paling untuk penambahan
biaya diluar dari harga paketan outbound itu ada pada
biaya untuk parkir kendaraan dari peserta outbound itu
sendiri dan biaya jasa untuk dokumentasi apabila pihak
peserta outbound meminta untuk dibuatkan dokumentasi
selama pelaksanaan outbound‟‟.148
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah potongan harga dan
penambahan biaya atau harga lain diluar dari harga jenis
paketan outbound yang sudah ditetapkan, ia mengungkapkan:
„‟Kalau untuk potongan harga disini memberikan potongan
senilai Rp5.000,00 untuk setiap peserta outbound sesuai
dengan pilihan paket outbound yang dipilih dan untuk
tambahan biaya mengenai harga jenis paketan outbound
yang sudah dipilih itu tidak ada, tapi kalau biaya untuk
parkir dan jasa dokumentasi disini itu beda lagi karena
biaya parkir dan dokumentasi itu tidak termasuk ke dalam
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paketan outbound jadi itu biaya diluar dari harga jenis
paketan outbound‟‟.149

5) Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang
haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan
syubhat
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai apakah
pihak pengelola outbound juga menggunakan bank sebagai
sarana untuk menyimpan hasil pendapatannya dan transaksi
pembayaran dengan peserta outboundnya, jika iya, bank
konvensional atau bank syariah yang digunakan dan apa
alasannya, ia mengungkapkan:
„‟Iya, kami menggunakan Bank BNI yang konvensional
untuk pengelolaan pendapatan dan untuk peserta outbound
yang ingin melakukan transaksi pembayaran via transfer.
Alasan kami menggunakan Bank BNI yang konvensional itu
karena dari pihak BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah melakukan
kerjasama dengan pihak Bank BNI yang konvensional jadi
kami sebagai anak perusahaan BUMDES „‟Sinergi‟‟ hanya
tinggal mengikutinya saja‟‟.150
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai apakah pihak pengelola outbound
juga menggunakan bank sebagai sarana untuk menyimpan hasil
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pendapatannya dan transaksi pembayaran dengan peserta
outboundnya, jika iya, bank konvensional atau bank syariah
yang digunakan dan apa alasannya, ia mengungkapkan:
„‟Untuk masalah itu kami menggunakan jasa Bank BNI
konvensional untuk mengelola hasil penadapatan dan
transaksi pembayaran via transfer bagi peserta outbound.
Alasannya karena dari BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah
melakukan kerjasama
sama
pihak
Bank
BNI
151
konvensional‟‟.

6) Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan
orang-orang yang tidak adil
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata outbound
Siblarak, ia mengungkapkan:
„‟Disini tidak dapat menerima pembayaran dengan sistem
hutang baik dalam pembayaran untuk DP pada saat
pemesanan untuk dapat melakukan kegiatan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak maupun pelunasan
pembayarannya pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan, apabila jika pada saat akan tiba hari
pelaksanaan outbound dilakukan dari pihak peserta
outbound
memberikan
konfirmasi
mengenai
ketidaksanggupannya
untuk
melakukan
pelunasan
pembayaran maka dari pihak pengelola outbound akan
memundurkan acara pelaksanaan kegiatan outbound
tersebut sampai pihak peserta outbound memberikan
konfirmasi kembali mengenai kesanggupan untuk
melakukan pelunasan pembayarannya namun apabila
pihak peserta outbound tersebut melakukan pembatalan
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maka biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan
sepenuhnya‟‟.152
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah sistem hutang yang
diterapkan

di

kawasan

wisata

outbound

Siblarak,

ia

mengungkapkan:
„‟Kalau untuk hutang disini tidak bisa dilakukan karena
sudah ada ketentuannya mengenai aturan transaksi
pembayarannya dengan membayar DP minimal 20% pada
saat melakukan pendaftaran dan pelunasannya dapat
dilakukan pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan‟‟.153

d. Etika dalam Menjauhkan dari Perbuatan Riba>
Dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali mengenai teori
yang keempat tentang etika dalam menjauhkan dari perbuatan
riba>, misalnya masalah hutang dan penyimpanan di bank.
1) Masalah hutang
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai adakah
sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata outbound
Siblarak, ia mengungkapkan:
„‟Disini tidak dapat menerima pembayaran dengan sistem
hutang baik dalam pembayaran untuk DP pada saat
152
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pemesanan untuk dapat melakukan kegiatan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak maupun pelunasan
pembayarannya pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan, apabila jika pada saat akan tiba hari
pelaksanaan outbound dilakukan dari pihak peserta
outbound
memberikan
konfirmasi
mengenai
ketidaksanggupannya
untuk
melakukan
pelunasan
pembayaran maka dari pihak pengelola outbound akan
memundurkan acara pelaksanaan kegiatan outbound
tersebut sampai pihak peserta outbound memberikan
konfirmasi kembali mengenai kesanggupan untuk
melakukan pelunasan pembayarannya namun apabila
pihak peserta outbound tersebut melakukan pembatalan
maka biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan
sepenuhnya‟‟.154
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai adakah sistem hutang yang
diterapkan

dikawasan

wisata

outbound

Siblarak,

ia

mengungkapkan:
„‟Kalau untuk hutang disini tidak bisa dilakukan karena
sudah ada ketentuannya mengenai aturan transaksi
pembayarannya dengan membayar DP minimal 20% pada
saat melakukan pendaftaran dan pelunasannya dapat
dilakukan pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan‟‟.155

2) Penyimpanan di bank
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang
pertama, Ardiyanto Rozali untuk pertanyaan mengenai apakah
pihak pengelola outbound juga menggunakan bank sebagai
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sarana untuk menyimpan hasil pendapatannya dan transaksi
pembayaran dengan peserta outboundnya, jika iya, bank
konvensional atau bank syariah yang digunakan dan apa
alasannya, ia mengungkapkan:
„‟Iya, kami menggunakan Bank BNI yang konvensional
untuk pengelolaan pendapatan dan untuk peserta outbound
yang ingin melakukan transaksi pembayaran via transfer.
Alasan kami menggunakan Bank BNI yang konvensional itu
karena dari pihak BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah melakukan
kerjasama dengan pihak Bank BNI yang konvensional jadi
kami sebagai anak perusahaan BUMDES „‟Sinergi‟‟ hanya
tinggal mengikutinya saja‟‟.156
Beralih kepada responden yang kedua, Rizka Nur‟aini
untuk pertanyaan mengenai apakah pihak pengelola outbound
juga menggunakan bank sebagai sarana untuk menyimpan hasil
pendapatannya dan transaksi pembayaran dengan peserta
outboundnya, jika iya, bank konvensional atau bank syariah
yang digunakan dan apa alasannya, ia mengungkapkan:
„‟Untuk masalah itu kami menggunakan jasa Bank BNI
konvensional untuk mengelola hasil penadapatan dan
transaksi pembayaran via transfer bagi peserta outbound.
Alasannya karena dari BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah
melakukan kerjasama
sama
pihak
Bank
BNI
konvensional‟‟.157
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BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN OUTBOUND DAN TINJAUAN ETIKA
BISNIS ISLAM AL-GHAZALI TERHADAP PELAKSANAAN
OUTBOUND DI KAWASAN WISATA OUTBOUND SIBLARAK DESA
SIDOWAYAH KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
A. Pelaksanaan Outbound di Kawasan Wisata Outbound Siblarak
Ada banyak jenis aktifitas usaha bisnis yang dapat dilakukan oleh
para pelaku usaha bisnis ekonomi dalam menjalankan usahanya untuk
mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bisnisnya. Membuka usaha
bisnis dibidang pengelola outbound yang dilakukan antara pihak pengelola
outbound dengan peserta outboundnnya juga merupakan bentuk aktifitas
usaha bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu tempat wisata
outbound yang ada di Klaten ialah kawasan wisata outbound Siblarak yang
ada di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Banyak
pengunjung atau peserta outbound yang memilih tempat wisata outbound
tersebut karena berlokasi di alam terbuka, sehingga dalam pelaksanaan
outboundnya di samping perasaan senang dengan berbagai macam
permainan-permainan outbound bisa juga merasakan kenyamanan berada
di alam bebas, selain itu banyak permainan-permainan outbound yang
menyenangkan untuk dimainkan pada saat pelaksanaan outbound serta
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untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak
lebih lengkap dan untuk biaya outboundnya tidak terlalu mahal.158
Pada saat pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak banyak permainan-permainan yang dapat dilakukan di alam
terbuka seperti water games, ninja warrior, tangkap ikan, buat karya,
tangkap bebek, susur sungai, farm tubing dan flaying byur. Dalam
pelaksanaannya membutuhkan peran fisik yang baik serta kemampuan
berfikir yang aktif untuk dapat melewati atau menyelesaikan permainanpermainan outbound tersebut, selain itu pelaksanaan outbound dilakukan
secara berkelompok sehingga bisa dilakukan bersama keluarga, saudara
dan teman-teman.159 Selama pelaksanaan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak dari awal sampai akhir pelaksanaan outbound juga
selalu didampingi oleh team fasilitator dalam setiap kelompoknya.
Mengenai tata cara pendaftaran untuk melakukan kegiatan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak dapat dibilang cukup
mudah.160 Karena ketika akan mendaftar untuk mengadakan acara
outbound di kawasan wisata tersebut terlebih dahulu bisa menanyakan
secara detail kegiatan outbound yang akan dilakukan seperti jenis paket
outbound yang akan dipilih, jenis-jenis permainan-permainan outbound
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yang akan dimainkan, memilih makanan-makanan snack dan makan
siangnya dsb. Setelah itu dapat mengajukan atau merencanakan hari untuk
melakukan kegiatan outbound disana. Dan mengenai sistem pembayaran
di kawasan wisata tersebut juga ringan karena pengunjung atau peserta
outbound bisa hanya membayar uang muka sebesar 20% dari total jumlah
harga dari jenis paket outbound yang dipilih untuk masing-masing peserta
outbound dan untuk pelunasannya bisa dilakukan pada saat hari
pelaksanaan outbound dilakukan.
Selain itu tujuan pengunjung di kawasan wisata outbound Siblarak
hampir sama seperti untuk mencari hiburan, menyenangkan pikiran,
melepas kepenatan atas rutinitas sehari-hari, berekreasi bersama keluarga
dan teman-teman, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan sekolah untuk
melakukan kegiatan outbound di kawasan wisata tersebut.161 Hal ini
karena untuk pelaksanaan outboundnya dapat dilakukan oleh anak-anak,
remaja maupun orang-orang dewasa.
Adapun alasan para pengunjung atau para peserta outbound untuk
datang lagi dan melakukan kegiatan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak dari pada di tempat lain berbeda-beda. Beberapa alasannya ialah
pertama, karena harga untuk jenis paketan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak murah dan dapat dijangkau selain itu mendapatkan
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potongan harga bagi setiap peserta outboudnnya.162 Kedua, untuk jenisjenis permainan outbound yang dilakukan di kawasan wisata outbound
Siblarak ini beragam dan ada jenis permainan outboundnya yang hanya
ada di kawasan wisata outbound Siblarak saja karena belum ada ditempat
outbound lain seperti permainan outbound flying byur.163 Ketiga, karena
dalam hal pemberian jasa pendampingan oleh team fasilitator di kawasan
wisata outbound Siblarak ini lebih menyenangkan seperti dalam hal
penyampaian petunjuk untuk melakukan permainan-permainan outbound
diberikan petunjuk yang mudah dipahami dan team fasilitator disini juga
langsung memberikan praktik mengenai cara bermainnya juga. 164
Dalam praktik pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak juga tidak lupa menerapkan beberapa etika dalam pelaksanaan
outboundnya, seperti adanya aturan tentang etika berpakaian untuk tidak
boleh memakai pakaian yang terlalu pendek yang dapat mengumbar aurat
sehingga diberikan aturan untuk memakai pakaian yang sopan dengan
memakai pakaian olahraga berlengan dan bercelana panjang dan adanya
aturan etika mengenai pembagian kelompok outboundnya antara laki-laki
dan perempuan dipisah agar tidak bercampur dengan yang bukan
mahramnya begitu juga mengenai kamar mandi atau kamar bilasnya.
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Sehingga dalam praktik pelaksanaan outbound tidak semata-mata hanya
untuk bersenang-senang dan mencari keuntungan saja tetapi juga dengan
tetap memperdulikan etika-etika

yang dapat

diterapkan

didalam

pelaksanaan outboundnya.

B. Praktik Pelaksanaan Outbound di Kawasan Wisata Outbound
Siblarak Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali
Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa yunani yang
terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak
kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan
dan perbuatan yang baik.165 Secara terminologi etika bisa disebut sebagai
ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai.
Dalam Islam teori nilai mengenal lima kategori baik-buruk, yaitu baik
sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali.166
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai
usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha.
Jadi, secara terminologi bahasan ini, bisnis adalah aktivitas berupa
penyediaan jasa, perdagangan, dan industri atau produksi yang bertujuan
untuk memaksimalkan nilai keuntungan.167
Etika bisnis pada umunya didefinisikan sebagai suatu usaha yang
sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman
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moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk
mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk
dapat dijadikan sasaran dalam hidup.168
Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis
dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas)
kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi
dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan
haram). Dalam bisnis Islam harus melakukan cara-cara terbaik dengan
tidak melakukan kecurangan seperti riba>, tidak jujur dan tidak adil. Jadi,
etika bisnis dalam Islam merupakan akhlak baik yang sesuai dengan
tuntutan syari‟at yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis.169
Salah satu tokoh agama yang mempelajari dan mengemukakan
teori mengenai etika bisnis Islam ialah Al-Ghazali. Beliau menjelaskan
dalam menjalankan aktifitas bisnis, menekankan untuk senantiasa
berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, Al-Ghazali secara garis
besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu:170
1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan,
kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
2. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada
kecurangan.
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3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang
disepakati.
5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah dan pada gilirannya
meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata,
karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.
Berdasarkan

ke-8

teori

etika

tersebut,

Al-Ghazali

mengklasifikasikannya lagi menjadi 4 teori mengenai gagasan tentang
etika bisnis Islam yang harus disertakan dalam aktifitas bisnis, yaitu:171
1. Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia adalah Ladang Akhirat)
2. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)
3. Nilai-nilai Kebaikan
4. Jauh dari Perbuatan Riba>
Selanjutnya berdasarkan mengenai teori etika bisnis Islam AlGhazali tentang ke-4 gagasan etika bisnis Islam yang harus disertakan
dalam aktifitas suatu usaha bisnis yang dijalankan, maka peneliti
melakukan penelitian terhadap aktifitas usaha bisnis dibidang pengelolaan
outbound yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak di Desa
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Sidowayah

Kecamatan

Polanharjo

Kabupaten

Klaten

dengan

membandingkannya berdasarkan pada ke-4 teori tersebut.
Kemudian

dari

ke-4

teori-teori

tersebut

peneliti

akan

membandingkan antara teori-teori etika bisnis Islam Al-Ghazali dengan
praktik pelaksanaan outbound yang dilakukan oleh pihak pengelola
outbound kepada para peserta outboundnya dengan melakukan wawancara
terhadap dua orang dari pengelola outbound kawasan wisata outbound
Siblarak khususnya dari devisi manajemen pengelolaan outboundnya,
yaitu: Ardiyanto Rozali dan Rizka Nur‟aini dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori-teori etika bisnis Islam AlGhazali terhadap praktik pelaksanaan outbound yang dilakukan, dan
peneliti akan memberikan hasil analisis untuk ke-4 teori etika bisnis Islam
tersebut, maka hasilnya sebagai berikut:
Analisis mengenai ke-4 teori gagasan etika bisnis Islam AlGhazali, maka hasil analisisnya sebagai berikut:
1. Etika dalam Mewujudkan Al-Dunya Mazra‟atul Akhirat (Dunia adalah
Ladang Akhirat)
Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan,
maka dapat dianalisis bahwa dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali
mengenai teori yang pertama tentang etika dalam mewujudkan aldunya mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat), yang terdapat
tiga teori yang dikemukakan Al-Ghazali yang berhubungan dengan
aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu:
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a. Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia,
sehingga melupakan pengabdiannya kepada Allah dan mereka
termasuk orang yang celaka.
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa selama
menjalankan usaha bisnis ekonomi dibidang pengelolaan outbound
selain untuk mencari penghasilan atau nafkah untuk kepentingan
dunia, mereka juga sadar untuk tetap mementingkan masalah
urusan akhirat dengan selalu meniatkan tujuan selama bekerja
untuk

sarana

beribadah

hal

ini

karena

bekerja

dengan

menghasilkan uang yang halal juga merupakan salah satu bentuk
ibadah yang dapat dilakukan dan tidak lupa membaca do‟a
sebelum setiap memulai suatu pekerjaan.
b. Orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada Allah sehingga
melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia termasuk yang
beruntung
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan outbound yang dilakukan, ketika pada saat
telah tiba waktu sholat maka team fasilitator bersama dengan
peserta outboundnya akan melaksanakan sholat berjama‟ah dan
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sementara menghentikan kegiatan outbound tersebut, hal ini
bertujuan

karena

memberikan

pihak

ajaran

pengelola

untuk

tidak

outbound

ingin

tetap

melalaikan

dan

selalu

mengutamakan kepentingan akhirat daripada masalah keduniaan.
c. Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha
ekonomi sebagai media untuk membesar pengabdiannya kepada
Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan
ajaran Nabi SAW
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa dalam
menjalankan

kegiatan

usaha

bisnis

ekonominya

dibidang

pengelolaan outbound agar dapat digunakan juga sebagai media
untuk tetap dapat menjalankan perintah Allah SWT seperti sholat
dan melakukan pekerjaan yang halal dengan menyediakan fasilitas
seperti mushola, sarung dan mukena bagi para peserta outbound
atau konsumennya agar tetap dapat menjalankan ibadah sholat dan
tidak lupa untuk selalu berdo‟a bersama antara ke sesama team
fasilitator maupun antara team fasilitator dengan peserta
outbounnya agar pada saat pelaksanaan outbound berjalan dengan
lancar dan perkerjaan yang dilakukan mendapatkan keberkahan.
Kedua hal tersebut selalu dilakukan oleh pihak pengelola outbound
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di kawasan wisata outbound Siblarak ini, bertujuan agar selalu
mengutamakan pengabdiannya kepada Allah SWT.
2. Etika dalam Mewujudkan Kemaslahatan (Kesejahteraan Sosial)
Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan,
maka dapat dianalisis bahwa dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali
mengenai teori yang kedua tentang etika dalam mewujudkan
kemaslahatan

(kesejahteraan

sosial)

mengenai

memelihara

perlindungan dari ke-5 tujuan syari‟ahnya, yaitu:
a. Agama (ad-din)
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah perlindungan agama (ad-din), pihak pengelola outbound
telah menerapkan beberapa hal yang ada pada teori yang pertama
tentang al-dunya mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat)
seperti berdo‟a terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu
pekerjaan,

melakukan

suatu

pekerjaan

yang

halal

dan

menghentikan aktifitas pelaksanaan kegiatan outbound ketika telah
tiba waktu sholat untuk melaksanakan sholat secara berjama‟ah
baik antara ke sesama team fasilitator maupun dengan para peserta
outboundnya.
b. Jiwa (nafs)
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Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah perlindungan jiwa (nafs), pihak pengelola outbound
selama melakukan permainan-permainan outbound dari awal
sampai akhir permainan selalu mendampingi para peserta
outboundnya hal ini dilakukan karena apabila ada peserta outbound
yang mengalami kecelakaan ringan seperti luka ringan akan
mendapatkan penanganan dari pihak pengelola outbound dengan
menggunakan kotak p3k yang telah disediakan sedangkan untuk
kecelakaan berat seperti pingsan, sesak nafas dsb akan langsung
dibawa ke rumah sakit terdekat hal ini bertujuan untuk keselamatan
jiwa para peserta outbounnya dan selalu melakukan pengecekan
secara rutin baik satu hari sebelum pelaksanaan outbound
dilakukan maupun pada saat hari pelaksanaan outbound terhadap
alat-alat yang akan digunakan untuk permainan outbound agar
aman untuk digunakan peserta outbound.
c. Akal (aql)
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah perlindungan akal (aql), pihak pengelola outbound selalu
memberikan arahan-arahan berupa informasi mengenai tata cara
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melakukan permainan-permainan yang akan dilakukan selama
pelaksanaan outbound dengan cara penyampaian yang mudah
untuk dapat dipahami oleh para peserta outboundnya seperti pada
saat penyampaian petunjuk tentang bagaimana cara bermain
terlebih dahulu team fasilitator mempraktekkannya untuk dapat
dilihat dan diamati oleh para peserta outboundnya selain itu para
peserta outboundnya juga diharapkan selalu berperan aktif dalam
setiap kegiatan outbound agar dapat membantu meningkatkan pola
pikir melalui permainan-permainan outbound yang dilakukan.
d. Keturunan (nasab)
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah

perlindungan

keturunan

(nasab),

pihak

pengelola

outbound pada saat melakukan pembagian kelompok outbound
terhadap para peserta outboundnya, membagikan masing-masing
kelompok outbound tersebut secara terpisah antara kelompok lakilaki dan kelompok perempuan hal ini bertujuan agar para peserta
outboundnya dapat saling menjaga sikap dan tingkah laku ke lawan
jenisnya yang bukan mahramnya hal itu juga berlaku pada etika
berpakaian dan fasilitas kamar mandi atau kamar bilas yang
diterapkan oleh pihak pengelola outbound untuk para peserta
outbound.
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e. Harta (mal)
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah perlindungan harta (mal), pihak pengelola outbound tidak
mengambil keuntungan dari para peserta outbound apabila ada
yang tidak jadi hadir dalam pelaksanaan outbound bahkan
melakukan pembatalan, maka biaya atas pembayaran seperti DP
yang sudah dibayarkan kepada pihak pengelola outbound akan
dikembalikan

secara

penuh

selama

tetap

memberikan

konfirmasinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
3. Etika dalam Mewujudkan Nilai-nilai Kebaikan
Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan,
maka dapat dianalisis bahwa dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali
mengenai teori yang ketiga tentang etika dalam mewujudkan nilai-nilai
kebaikan yang terdapat beberapa cara untuk mempraktekan perilaku
baik dalam berbisnis, yaitu:
a. Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan,
pihak pengelola outbound dalam mengambil keuntungan ketika
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melakukan transaksi dengan peserta outboundnya pihak pengelola
outbound selalu berusaha agar tidak mengambil keuntungan secara
berlebihan di luar dari harga jenis paket outbound yang telah
ditetapkan melainkan pihak pengelola outbound memberikan
potongan harga senilai Rp5.000,00 untuk setiap peserta outbound
sesuai dengan harga jenis paket outbound yang dipilih.
b. Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen

pengelolaan

outboundnya

menjelaskan

bahwa

mengenai rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang
miskin, pihak pengelola outbound dalam hal apabila ada salah satu
atau beberapa dari peserta outbound yang tidak jadi hadir atau
bahkan melakukan pembatalan dalam pelaksanaan kegiatan
outbound

diminta

untuk

memberikan

konfirmasi

ketidakhadirannya atau pembatalannya kepada pihak pengelola
outbound maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan
outbound dilakukan hal ini bertujuan agar pihak pengelola
outbound kawasan wisata outbound Siblarak dapat mengembalikan
uang pembayaran dari peserta outbound secara penuh akan tetapi
apabila peserta outbound tidak memberikan konfirmasi atau
memberikan

konfirmasi

ketidakhadirannya

pada

saat

hari

pelaksanaan kegiatan outbound maka dari pihak pengelola
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outbound akan memotong uang pembayaran tersebut untuk biaya
konsumsi dan sisanya akan dikembalikan kepada peserta outbound
yang tidak hadir ataupun yang melakukan pembatalan tersebut,
maka dari itu hal ini dilakukan karena pihak pengelola outbound
ingin memberikan keringanan atas transaksi pembayaran bagi para
peserta outboundnnya.
c. Kemurahan hati dalam menagih hutang dan kemurahan hati dalam
membayar hutang
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen

pengelolaan

outboundnya

menjelaskan

bahwa

mengenai kemurahan hati dalam menagih hutang dan kemurahan
hati dalam membayar hutang, pihak pengelola outbound tidak
melakukan pembayaran dengan sistem hutang, hal ini karena untuk
semua jenis transaksi yang dilakukan di kawasan wisata outbound
Siblarak sudah ada ketentuan mengenai tata cara pembayarannya
karena dalam hal transaksi pembayaran pihak pengelola outbound
sudah memberikan keringanan atas pembayaran yang dilakukan
dengan sistem melakukan pembayaran DP minimal 20% dari
jumlah total harga jenis paket outbound yang dipilih dan untuk
pelunasannya dapat dilakukan pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan.
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d. Mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual
beli jika pihak pembeli menghendakinya atau sebaliknya
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen
mengenai

pengelolaan
mengabulkan

outboundnya
permintaan

menjelaskan
pembeli

jika

bahwa
untuk

membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya atau
sebaliknya, pihak pengelola outbound dalam hal ini akan
mengabulkan permintaan pembatalan bagi peserta outbound yang
ingin melakukan pembatalan untuk tidak jadi mengadakan kegiatan
outbound disini dan untuk masalah pengembalian biaya atas DP
yang sudah dibayarkan pada awal pendaftaran akan dikembalikan
sepenuhnya tanpa adanya potongan biaya atas pembatalan tersebut
selama memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola outbound
maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan outbound dilakukan.
e. Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran
dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum
mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika
meninggal dunia
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen

pengelolaan

outboundnya

menjelaskan

bahwa

mengenai menjual makanan kepada orang miskin dengan cara
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angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka
belum

mempunyai

uang

dan

membebaskan

mereka

dari

pembayaran jika meninggal dunia, pihak pengelola outbound
dalam hal ini mengenai masalah konsumsi seperti snack dan makan
siangnya itu sudah termasuk ke dalam jenis paketan outbound yang
dipilih oleh peserta outbound jadi biaya untuk konsumsi sudah
menjadi satu dengan jenis paket kegiatan outboundnya hal ini
bertujuan agar tidak ada penambahan biaya lagi untuk masalah
konsumsi bagi peserta outbound disini.
Selain

itu,

Al-Ghazali

juga

memberikan

pedoman

untuk

menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan
ekonomi, yaitu:
a. Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik
untuk memulai aktivitas bisnis
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
mengenai untuk setiap hari harus memperbaharui niat dan
akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis, pihak
pengelola outbound sudah melakukan hal ini karena dalam
memulai aktifitasnya mereka selalu melakukan do‟a bersama
baik antara sesama team fasilitator maupun bersama dengan
para peserta outboundnya, selain itu pihak pengelola outbound
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khususnya devisi manajemen pengelola outboundnya selalu
meniatkan diri ketika bekerja sebagai sarana ibadah kepada
Allah SWT disetiap pekerjaan mereka.
b. Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan fardu
kifayah atau tugas dalam bermasyarakat
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
mengenai

tujuan

melakukan

bisnisnya

adalah

untuk

menunaikan fardu kifayah atau tugas dalam bermasyarakat,
pihak pengelola outbound sudah melakukan hal ini karena di
dalam mereka menjalankan usaha bisnis dibidang pengelola
outbound mereka juga menyediakan fasilitas seperti tempat
sholat, sarung dan mukena untuk para peserta outbound
ataupun pengunjungnya agar mereka tetap dapat menunaikan
sholat di kawasan wisata outbound Siblarak.
c. Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi
untuk mengingat Allah SWT
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
mengenai kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak
menghalangi untuk mengingat Allah SWT, pihak pengelola
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outbound sudah melakukan hal ini karena di dalam kesibukan
menjalankan aktifitas bisnis disini mereka selalu mendahulukan
untuk tetap menjalankan sholat terlebih dahulu bersama para
peserta outboundnya ketika telah tiba waktu untuk sholat agar
dalam melakukan kegiatan outbound disini mereka tidak
melupakan perintah Allah SWT untuk menjalankan sholat.
d. Tidak rakus dan serakah
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
mengenai tidak rakus dan serakah, pihak pengelola outbound
sudah melakukan hal ini karena di dalam mereka menjalankan
usaha bisnisnya mereka tidak bersifat rakus dan serakah dalam
mendapatkan keuntungan melainkan sebaliknya mereka malah
memberikan diskon atau potongan harga untuk setiap peserta
outbound yang ingin mendaftarkan dan melakukan kegiatan
outbound disini.
e. Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang
haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan
syubhat
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
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mengenai dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk
menjauhi yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri
dari perbuatan syubhat, pihak pengelola outbound disini belum
sepenuhnya melakukan hal ini, karena di dalam mereka
mengelola

hasil

pendapatan

dan

melakukan

transaksi

pembayaran via transfer dengan para peserta outboundnya
menggunakan jasa bank konvensional bukan bank syariah.
f. Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan
orang-orang yang tidak adil
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa
mengenai berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi
dengan orang-orang yang tidak adil, pihak pengelola outbound
sudah melakukan hal ini karena dalam usaha bisnisnya untuk
mencari keuntungan mereka tidak menggunakan sistem hutang
dalam

pembayaran

yang

dilakukan

dengan

peserta

outboundnya karena untuk menghindari terjadinya transaksi
yang tidak sehat karena menggunakan sistem pembayaran
dengan hutang melainkan disini mereka menggunakan sistem
pembayaran dengan cara memberi keringanan untuk peserta
outboundnya dengan dapat membayarkan DP minimal 20%
terlebih dahulu dan melakukan pelunasannya ketika hari
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pelaksanaan outbound dilakukan tanpa adanya sistem bunga
atau tambahan biaya.
4. Etika dalam Menjauhkan dari Perbuatan Riba>
Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan,
maka dapat dianalisis bahwa dalam hal etika bisnis Islam Al-Ghazali
mengenai teori yang keempat tentang etika dalam menjauhkan dari
perbuatan riba> misalnya masalah hutang dan penyimpanan di bank,
maka analisisnya sebagai berikut:
a. Masalah hutang
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen pengelolaan outboundnya menjelaskan bahwa untuk
masalah hutang, pihak pengelola outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak tidak dapat menerima pembayaran dengan
sistem hutang baik pembayaran untuk DP pada saat pemesanan
untuk dapat melakukan kegiatan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak maupun pelunasan pembayarannya pada saat
hari pelaksanaan outbound dilakukan, apabila pada saat akan tiba
hari pelaksanaan outbound dilakukan dari pihak peserta outbound
memberikan konfirmasi mengenai ketidaksanggupannya untuk
melakukan pelunasan pembayaran maka dari pihak pengelola
outbound

akan

memundurkan

acara

pelaksanaan

kegiatan

outbound tersebut sampai pihak peserta outbound memberikan
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konfirmasi kembali mengenai kesanggupan untuk melakukan
pelunasan pembayarannya dan apabila pihak peserta outbound
tersebut tidak jadi melakukan kegiatan outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak dan telah membayar DP minimal 20% maka
pihak pengelola outbound akan mengembalikan DP kepada peserta
outbound tersebut secara penuh tanpa adanya potongan DP atas
pembatalan yang dilakukan. Mengenai pemberian konfirmasi dari
pihak peserta outbound kepada pihak pengelola outbound dapat
dilakukan maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan outbound
dilakukan.
b. Penyimpanan di bank
Maka dapat dianalisis bahwa pihak pengelola outbound
kawasan wisata outbound Siblarak khususnya bagian devisi
manajemen

pengelolaan

outboundnya

menjelaskan

bahwa

mengenai penyimpanan di bank, pihak pengelola outbound
menggunakan jasa bank sebagai tempat untuk penyimpanan
maupun mengelolaan hasil pendapatan yang telah didapatkan,
selain itu untuk sistem pembayaran bagi peserta outbound yang
ingin melakukan pembayaran via transfer

juga agar dapat

dilakukan sehingga dalam aktifitas usaha bisnis dibidang
pengelolaan outbound yang dilakukan oleh pihak pengelola
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak menggunakan jasa
bank akan tetapi bank yang digunakan atau dipilih oleh pengelola
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outbound disini bukan bank syariah melainkan bank konvensional
yang mana pada bank konvensional terdapat unsur riba> karena
masih

menggunakan

sistem

bunga

dalam

mendapatkan

keuntungannya. Bank konvensional yang dipilih yaitu Bank BNI
hal ini karena dari pihak BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah melakukan
kerjasama dengan pihak Bank BNI konvensional sehingga
kawasan wisata outbound Siblarak
BUMDES

„‟Sinergi‟‟

dibidang

sebagai anak perusahaan
pariwisata

hanya

tinggal

mengikutinya saja.
Jadi dari hasil analisis penelitian mengenai perbandingan kesesuain
antara ke-4 teori gagasan etika bisnis Islam Al-Ghazali dengan praktik
pelaksanaan outbound yang dilakukan oleh pihak pengelola outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak dengan para peserta outboundnya dapat
disimpulkan bahwa:
1. Untuk teori al-dunya mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat)
dalam praktik pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak sudah sangat sesuai dengan teori etika bisnis Islam AlGhazali, hal ini karena berdasarkan beberapa pertanyaan yang peneliti
ajukan mengenai teori tersebut, semua unsur yang ada di dalam teori
al-dunya mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat) sudah
dilakukan di dalam menjalankan aktifitas usaha bisnisnya dibidang
pengelolaan outbound Siblarak.
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2. Untuk teori kemashlahatan (kesejahteraan sosial) dalam praktik
pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound Siblarak sudah
sangat sesuai dengan teori etika bisnis Islam Al-Ghazali, hal ini karena
berdasarkan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai teori
tersebut, semua unsur yang ada di dalam teori kemashlahatan
(kesejahteraan sosial) sudah dilakukan di dalam menjalankan aktifitas
usaha bisnisnya dibidang pengelolaan outbound Siblarak.
3. Untuk teori nilai-nilai kebaikan dalam praktik pelaksanaan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak tidak semua unsur yang ada di
dalam teori nilai-nilai kebaikan sesuai dengan teori etika bisnis Islam
Al-Ghazali, hal ini karena berdasarkan beberapa pertanyaan yang
peneliti ajukan mengenai teori tersebut, semua unsur yang ada di
dalam teori nilai-nilai kebaikan tidak semuanya dapat dilakukan oleh
pihak pengelola outbound Siblarak. Untuk unsur yang dapat dilakukan
yaitu, menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara
berlebihan, rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang
miskin, mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual
beli jika pihak pembeli menghendakinya atau sebaliknya dan menjual
makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud
tidak meminta bayaran bilamana mereka belum mempunyai uang,
membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia, setiap
hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai
aktivitas bisnis, tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan
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fardu kifayah atau tugas dalam bermasyarakat, kesibukan dalam
menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah
SWT, tidak rakus dan serakah dan berusaha untuk menjaga diri
melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak adil.
Sedangkan untuk unsur yang tidak dapat dilakukan yaitu,
mengenai kemurahan hati dalam menagih hutang, kemurahan hati
dalam membayar hutang dan dalam menjalankan bisnis bukan hanya
untuk menjauhi yang haram saja namun senantiasa memelihara diri
dari perbuatan syubhat, hal ini karena pihak pengelola outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak tidak melakukan sistem hutang
dalam transaksi pembayarannya sehingga untuk unsur ini tidak dapat
dilakukan oleh pihak pengelola outbound Siblarak, selain itu pihak
pengelola outbound Siblarak menggunakan jasa bank konvensional
bukan bank syariah sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori etika
bisnis Islam Al-Ghazali. Akan tetapi, meskipun demikian presentase
atau mayoritas unsur yang ada di dalam teori nilai-nilai kebaikan lebih
banyak unsur yang sesuai dan dapat dilakukan daripada unsur yang
tidak sesuai dan tidak dapat dilakukan di dalam menjalankan aktifitas
usaha bisnisnya dibidang pengelolaan outbound Siblarak.
4. Untuk teori jauh dari perbuatan riba> dalam praktik pelaksanaan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak tidak sesuai dengan
teori etika bisnis Islam Al-Ghazali, hal ini karena berdasarkan
beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai teori tersebut,
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pihak pengelola outbound di kawasan wisata outbound Siblarak tidak
dapat melakukan hal tersebut, karena untuk masalah hutang-piutang
pihak pengelola outbound di kawasan wisata outbound Siblarak tidak
dapat melakukan hal ini di dalam transaksi pembayarannya karena
untuk sistem pembayarannya sudah ada peraturan yang sudah
ditetapkan mengenai masalah pembayaran di kawasan wisata outbound
Siblarak salah satunya dengan tidak melakukan transaksi dengan
sistem hutang.
Sedangkan mengenai penyimpanan di bank pihak pengelola
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak dalam menjalankan
aktifitas usaha bisnisnya menggunakan jasa bank konvensional bukan
bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan maupun mengelola
hasil pendapatan yang telah diperolehnya dan untuk sistem
pembayaran bagi peserta outbound yang ingin melakukan pembayaran
via transfer, sehingga hal ini bertentangan dengan teori etika bisnis
Islam Al-Ghazali mengenai teori jauh dari perbuatan riba> karena
menurut Al-Ghazali transaksi yang bersih dari unsur riba> itu ialah
transaksi yang tidak merugikan pihak manapun di dalam melakukan
suatu transaksi, sedangkan di dalam sistem bank konvensional terdapat
sistem bunga bank dalam aktifitas usaha yang dilakukan oleh bank
tersebut sehingga hal ini dapat merugikan seseorang karena harus
membayar sejumlah bunga bank yang dibebankan kepadanya. Jadi,
sebaiknya dalam aktifitas bisnis pengelolaan outbound lebih baik
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menggunakan jasa bank syariah daripada bank konvensional, hal ini
karena Al-Ghazali menyatakan „‟bahwa menetapkan bunga atas utang
piutang berarti membelokan uang dari fungsi utamanya, yakni sebagai
alat tukar saja‟‟. Oleh karena itu, jika uang yang diterima lebih banyak
dari jumlah yang diberikan akan terjadi perubahan standar nilai dan
perbuatan ini terlarang. Oleh sebab itu, seorang ekonom atau
pembisnis Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya
dari perbuatan yang berbau unsur riba.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan di
bab sebelumnya sampai pada bab akhir tujuan penelitian ini. Maka
kesimpulan dari penelitian ini terkait dengan praktik outbound ditinjau
dari perspektif etika bisnis Islam Al-Ghazali (studi kasus kawasan wisata
outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten
Klaten) adalah sebagai berikut:
1. Praktik pelaksanaan outbound yang dilakukan di kawasan wisata
outbound Siblarak mempunyai banyak permainan-permainan yang
dapat dilakukan di alam terbuka seperti water games, ninja warrior,
tangkap ikan, buat karya, tangkap bebek, susur sungai, farm tubing dan
flaying byur. Selama pelaksanaannya dari awal sampai akhir
pelaksanaan outbound selalu didampingi oleh team fasilitator dalam
setiap kelompoknya. Dalam pelaksanaan outbound tersebut terdapat
interaksi yang dilakukan antara peserta outbound dengan pengelola
outbound atau team fasilitator di kawasan wisata outbound Siblarak.
Dalam interaksi tersebut terdapat bentuk usaha bisnis selama
pelaksanaan outbound bersama para peserta outbound berupa etika
atau sikap, cara pelayanan maupun pendampingan yang diberikan oleh
pengelola outbound atau team fasilitator selama pelaksanaan outbound
kepada peserta outbound. Dalam praktik pelaksanaan outbound di
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kawasan wisata outbound Siblarak juga tidak lupa menerapkan
beberapa etika dalam pelaksanaan outboundnya, seperti adanya aturan
tentang etika berpakaian, etika mengenai pembagian kelompok
outboundnya antara laki-laki dan perempuan dan etika mengenai
kamar mandi atau kamar bilasnya hal ini bertujuan agar dalam praktik
pelaksanaan outboundnya tidak semata-mata hanya untuk bersenangsenang dan mencari keuntungan saja tetapi juga dengan tetap
memperdulikan etika-etika yang dapat diterapkan didalam pelaksanaan
outboundnya.
2. Berdasarkan mengenai ke-4 teori etika bisnis Islam Al-Ghazali yang
harus disertakan dalam aktifitas suatu usaha bisnis yang dijalankan
yaitu dibidang pengelolaan outbound yang ada di kawasan wisata
outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan bahwa untuk teori al-dunya
mazra‟atul akhirat (dunia adalah ladang akhirat) dan kemashlahatan
(kesejahteraan sosial) sudah sangat sesuai di dalam praktik
pelaksanaan outbound yang dilakukan di kawasan wisata outbound
Siblarak dengan teori etika bisnis Islam Al-Ghazali di dalam
menjalankan aktifitas usaha bisnisnya dibidang pengelolaan outbound
Siblarak. Sedangkan untuk teori nilai-nilai kebaikan tidak semua unsur
yang ada di dalam teori nilai-nilai kebaikan sesuai di dalam praktik
pelaksanaan outbound yang dilakukan di kawasan wisata outbound
Siblarak dengan teori etika bisnis Islam Al-Ghazali, akan tetapi
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meskipun demikian presentase atau mayoritas unsur yang ada di dalam
teori nilai-nilai kebaikan lebih banyak unsur yang sesuai dan dapat
dilakukan daripada unsur yang tidak sesuai dan tidak dapat dilakukan
di dalam menjalankan aktifitas usaha bisnisnya dibidang pengelolaan
outbound Siblarak dan untuk teori jauh dari perbuatan riba> dalam
praktik pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound Siblarak
tidak sesuai dengan teori etika bisnis Islam Al-Ghazali di dalam
menjalankan aktifitas usaha bisnisnya dibidang pengelolaan outbound
Siblarak.
B. Saran
Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai praktik outbound
ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam Al-Ghazali (studi kasus kawasan
wisata outbound Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten) maka peneliti memiliki beberapa saran yang berkaitan
dengan penelitian ini, adapun saran- saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam memilih tempat untuk melakukan kegiatan wisata salah satunya
seperti melakukan kegiatan outbound, sebaiknya memilih tempat
wisata yang menerapkan nilai-nilai etika di dalam pelaksanaannya
karena meskipun untuk tujuan bersenang-senang akan tetapi masih
tetap memikirkan etika yang harus dijaga di dalam pelaksanaannya
agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada.
2. Setiap

orang

mempunyai

cara

yang

berbeda-beda

untuk

menghilangkan kejenuhan dari kesibukannya sehari-hari, akan tetapi
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sebaiknya dilakukan dengan cara yang bersifat positif yang harus
sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan kerugian untuk pihak
manapun.
3. Dalam melakukan aktifitas usaha bisnis yang dilakukan oleh pihak
pengelola

bisnis

maupun

pihak

konsumen,

sebaiknya

lebih

memperhatikan untuk mempelajari mengenai ilmu-ilmu keagamaan
dalam aktifitasnya karena ilmu agama sangat penting dan diperlukan
untuk kegiatan bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Karena dengan
mempunyai pengetahuan tersebut maka dapat menerapkannya ke
dalam pelaksanaannya, selain itu juga agar lebih mudah untuk dapat
memilih sesuatu yang telah sesuai dengan aturan yang telah ada
ataupun sebaliknya.
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Lampiran II
Daftar Pertanyaan
Daftar Pertanyaan Kepada Leader Kawasan Wisata Outbound Siblarak
1. Bagaimana sejarah berdirinya kawasan wisata outbound Siblarak ?
2. Siapa pemilik kawasan wisata outbound Siblarak ?
3. Bagaimana hari/jam operasional di kawasan wisata outbound Siblarak ?
4. Apa tujuan dibangunnya kawasan wisata outbound Siblarak ?
5. Berapa jumlah karyawan yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak ?
6. Adakah struktur organisasi di kawasan wisata outbound Siblarak ? Serta
siapa dan apa saja fungsi dan tugas setiap bagiannya ?
7. Adakah perbedaan jumlah peserta outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak pada weekday dan weekend ?
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Daftar Pertanyaan Kepada Manajemen Pengelola Outbound Kawasan
Wisata Outbound Siblarak
1. Apasaja fasilitas yang ada di kawasan wisata outbound Siblarak ?
2. Apa saja jenis paket outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?
3. Bagaimana tata cara pendaftaran outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?
4. Bagaimana sistem pembayaran outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?
5. Bagaimana pelaksanaan outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?
6. Ada berapa macam jenis permainan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?
7. Adakah etika-etika yang diterapkan oleh pihak pengelola outbound kepada
para peserta outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?
8. Bagaimana apabila ketika pada saat pelaksanaan outbound dilakukan
ketika sudah tiba waktu sholat itu bagaimana tindakan yang diambil atau
dilakukan oleh pihak pengelola outbound atau team fasilitator kepada para
peserta outboundnya ?
9. Adakah fasilitas bagi para peserta outbound untuk sholat seperti adanya
tempat sholat/mushola, sarung dan mukena ?
10. Bagaimana sistem penetapan harga outbound di kawasan wisata outbound
siblarak ?
11. Apabila ada kecelakaan yang terjadi kepada para peserta outbound pada
saat melakukan permainan-permainan outbound, bagaimana upaya atau
tindakan yang dilakukan oleh pengelola outbound atau team fasilitator
kepada para peserta outboundnya seperti adanya asuransi kesehatan atau
tersedianya kotak p3k ?
12. Bagaimanakah sistem pembagian kelompok outbound dan mengenai
fasilitas untuk kamar mandi sekaligus kamar bilas untuk para peserta
outbound baik laki-laki maupun perempuan ?
13. Adakah peraturan dalam etika berpakaian dalam pelaksanaan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak ?
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14. Bagaimanakah cara pihak pengelola outbound atau team fasilitator dalam
memberikan arahan-arahan atau informasi mengenai tata cara melakukan
permainan-permainan yang akan dilakukan selama pelaksanaan outbound?
15. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola
outbound dalam menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas permainan
outbound yang nantinya akan digunakan oleh para peserta outbound dalam
pelaksanaan kegiatan outbound ?
16. Adakah sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata outbound
Siblarak ?
17. Adakah potongan harga dan penambahan biaya atau harga lain diluar dari
harga jenis paketan outbound yang sudah ditetapkan ?
18. Apakah niat dan tujuan dalam menjalankan aktifitas bisnis dibidang
pengelolaan outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ini hanya
semata-mata untuk mencari penghasilan untuk urusan dunia saja atau juga
diniatkan atau bertujuan sebagai sarana ibadah dengan menjalankan usaha
bisnis dibidang pengelolaan outbound ?
19. Adakah sholat berjama‟ah yang dilakukan bersama-sama antara pengelola
outbound atau team fasilitator dengan para peserta outboundnya ?
20. Apakah pihak pengelola outbound juga menggunakan bank sebagai sarana
untuk menyimpan hasil pendapatannya dan transaksi pembayaran dengan
peserta outboundnya, jika iya, bank konvensional atau bank syariah yang
digunakan dan apa alasannya ?
21. Bagaimanakah apabila semisal ada peserta outbound yang melakukan
pembatalan atau salah satu peserta outbound ada yang tidak jadi hadir atau
ikut dalam kegiatan pelaksanaan outbound padahal sebelumnya sudah
membayar DP sesuai dengan ketentuannya, itu nanti ada semacam
pengembalian biaya atas ketidakhadiran peserta tersebut atau tidak ?
22. Bagaimanakah sistem untuk masalah makanan atau konsumsi seperti
snack dan makan siang untuk para peserta outbound ?
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Daftar Pertanyaan Kepada Peserta Outbound Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
1. Berapa kali anda outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?
2. Apakah anda pernah outbound di tempat lain selain disini ?
3. Apa alasan anda memilih outbound disini dari pada outbound di tempat
lain ?
4. Apa tujuan anda outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?
5. Bagaimana tata cara agar anda bisa melakukan kegiatan outbound di
kawasan wisata outbound Siblarak ?
6. Apakah jenis paket outbound yang anda pilih ? Apa alasannya ?
7. Adakah jenis permainan outbound disini yang paling anda sukai ? Apa
alasannya ?
8. Adakah hal yang paling berkesan selama anda outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak ?
9. Adakah hal yang anda tidak sukai selama anda outbound di kawasan
wisata outbound Siblarak ?

161

Lampiran III
Transkip Wawancara
Transkip Wawancara Bapak Alwan Nugroho Leader Kawasan Wisata
Outbound Siblarak
Peneliti

: Bagaimana sejarah berdirinya kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Leader

: „‟Sejarah atau awal mula permberian nama Siblarak disini itu
berasal dari salah satu nama dari 22 blok persawahan yang ada di
Desa Sidowayah, jadi nama-nama blok persewahan disini itu
berawalan dari kata si seperti Siblarak, Sinimar, Simaling dsb.
Karena Siblarak dibangun dilokasi blok persawahan yang
bermana Siblarak maka diberilah nama Siblarak. Kawasan wisata
outbound Siblarak ini mulai dibangun pada tahun 2017. Untuk
pembangunan kawasan wisata outbound Siblarak ini memakan
waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah proses pembangunan selesai
pada tahun 2018. Kasawan wisata outbound Siblarak belum bisa
dibuka secara resmi karena masih harus memperbaiki dan
menambah fasilitas-fasilitas umum maupun tambahannya seperti
fasilitas berenang, outbound, flying byur, sewa tempat, camping
group dan penyewaan ATV & TRAIL, sehingga kawasan wisata
outbound Siblarak resmi dibuka untuk umum pada bulan Juni
tahun 2019‟‟.

Peneliti

: Siapa pemilik kawasan wisata outbound Siblarak ?

Leader

: „‟Kawasan wisata outbound Siblarak ini merupakan tempat
wisata yang dimiliki oleh Desa Sidowayah karena dibangun di
atas tanah seluas 2,5 hektar yang mana tanah tersebut merupakan
tanah kas Desa dan pembangunannya menggunakan dana yang
bersumber dari dana Desa sebesar Rp645.000.000,00‟‟.

Peneliti

: Bagaimana hari/jam operasional di kawasan wisata outbound
Siblarak ?
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Leader

: „‟Untuk operasionalnya dibuka pada hari senin-jum‟at jam
08.00-17.00 WIB sedangkan pada hari sabtu dan minggu jam
07.30-17.30 WIB‟‟.

Peneliti

: Apa tujuan dibangunnya kawasan wisata outbound Siblarak ?

Leader

: „‟Ada 4 tujuan utama dibangunnya kawasan wisata outbound
Siblarak ini, yaitu untuk menunjang pariwisata yang ada di Desa
Sidowayah, untuk meningkatkan potensi wisata ditingkat RT,
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan untuk menjadi
lahan investasi bagi masyarakat di Desa Sidowayah yang ingin
menanamkan modalnya di kawasan wisata outbound Siblarak‟‟.

Peneliti

: Berapa jumlah karyawan yang ada di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Leader

: „‟Ada 7 karyawan tetap atau inti disini, ada leadernya saya
sendiri, bagian pengelola ticketing ada 2 orang, bagian
manahemen pengelola outbound ada 2 orang dan bagian tim
kebersihan ada 2 orang‟‟.

Peneliti

: Adakah struktur organisasi di kawasan wisata outbound
Siblarak ? Serta siapa dan apa saja fungsi dan tugas setiap
bagiannya ?

Leader

: „‟Ada, untuk leader saya sendiri itu sebagai penanggung jawab
operasional, sebagai pengkoordinir kinerja dan tugas karyawan dan
melakukan pengecekan hasil pekerjaan karyawan yang telah
dilaksanakan. Manajemen pengelola ticketing itu melayani form
pendaftaran outbound, melayani pembelian tiket masuk dan
melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada dibagian
ticketing. Manajemen pengelola outbound itu memberikan
pelayanan kepada peserta outbound, memberikan informasiinformasi yang dibutuhkan oleh peserta outbound, mengarahkan
dan membimbing kegiatan outbound sebagai team fasilitator,
melakukan pengecekan fasilitas-fasilitas outbound dan melakukan
pencatatan atas semua transaksi yang ada dibagian pengelola
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outbound. Tim kebersihan itu menjaga kebersihan lingkungan
kawasan wisata Siblarak, membersihkan fasilitas-fasilitas outbound
dan merawat tanaman-tanaman di kawasan wisata outbound
Siblarak.
Peneliti

: Adakah perbedaan jumlah peserta outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak pada weekday dan weekend ?

Leader

: „‟Ada, kalau untuk perbedaan antara hari biasa dan hari libur,
biasanya weekend lebih ramai pengunjungnya maupun peserta
outboundnya soalnya kan hari libur‟‟.
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Transkip Wawancara Ardiyanto Rozali Manajemen Pengelola Outbound
Kawasan Wisata Outbound Siblarak
Peneliti

: Bagaimana apabila ketika pada saat pelaksanaan outbound
dilakukan ketika sudah tiba waktu sholat itu bagaimana tindakan
yang diambil atau dilakukan oleh pihak pengelola outbound atau
team fasilitator kepada para peserta outboundnya?

Pengelola

: „‟Kami sholat dulu mas, ketika sudah tiba waktu sholat maka
kegiatan outbound biasanya diistirahatkan‟‟.

Peneliti

: Adakah fasilitas bagi para peserta outbound untuk sholat seperti
adanya tempat sholat/mushola, sarung dan mukena ?

Pengelola

: „‟Ada mas, disini ada mushola untuk sholat dan untuk fasilitas
sarung dan mukena disini menyediakan masing-masing 20 untuk
sarung dan mukena saja karena diawal persiapan ketika mau
outbound kami menghimbau untuk para peserta outbound
membawa peralatan sholat dari rumah dan apabila masih kurang ya
bergantian mas‟‟.

Peneliti

: Bagaimana sistem penetapan harga outbound di kawasan wisata
outbound siblarak ?

Pengelola

: „‟Disini ada 3 jenis harga untuk paketan outbound yang bisa
dipilih oleh peserta outbound untuk lebih jelas dan detailnya bisa
dilihat di brosur tentang kawasan wisata outbound Siblarak atau
bisa datang kesini menanyakan langsung kepada kami untuk
masalah penetapan harganya‟‟.

Peneliti

: Apabila ada kecelakaan yang terjadi kepada para peserta
outbound pada saat melakukan permainan-permainan outbound,
bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola
outbound atau team fasilitator kepada para peserta outboundnya
seperti adanya asuransi kesehatan atau tersedianya kotak p3k ?

Pengelola

: „‟Disini selama pelaksanaan outbound dari awal sampai akhir
permainan team fasilitator akan selalu melakukan pendampingan
terhadap peserta outbound karena apabila ada peserta outbound
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yang mengalami kecelakaan ringan seperti luka ringan akan
mendapatkan penanganan dengan menggunakan kotak p3k yang
telah disediakan karena team fasilitator disini sudah diajarkan tata
cara untuk penanganan memberikan pertolongan pertama ketika
terjadi kecelakaan sedangkan untuk kecelakaan berat seperti
pingsan, sesak nafas dsb akan langsung dibawa ke rumah sakit
terdekat, kalau untuk asuransi kesehatan disini belum ada tapi
kalau untuk biaya penanganan selama di rumah sakit akan
ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola outbound disini‟.
Peneliti

: Bagaimanakah sistem pembagian kelompok outbound dan
mengenai fasilitas untuk kamar mandi sekaligus kamar bilas untuk
para peserta outbound baik laki-laki maupun perempuan ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk sistem pembagian kelompoknya disini satu
kelompok biasanya terdiri dari sepuluh orang peserta outbound lalu
akan didampingi oleh satu orang dari team fasilitator, kemudian
untuk pembagian kelompok antara laki-laki dan perempuan itu
dipisah kalau untuk fasilitas kamar mandi dan kamar bilas disini
masing-masing untuk laki-laki dan perempuan juga dipisah hanya
saja kendalanya karena jumlah kapasitas peserta outbound
biasanya terlalu banyak jadi harus sabar untuk antri dalam
menggunakannya‟‟.

Peneliti

: Adakah peraturan dalam etika berpakaian dalam pelaksanaan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Pengelola

: „‟Untuk peraturan dalam berpakaian disini yang penting sopan
biasanya memakai pakaian olahraga yang berlengan dan bercelana
panjang agar tidak mengumbar aurat baik laki-laki maupun
perempuan‟‟.

Peneliti

: Bagaimanakah cara pihak pengelola outbound atau team
fasilitator dalam memberikan arahan-arahan atau informasi
mengenai tata cara melakukan permainan-permainan yang akan
dilakukan selama pelaksanaan outbound ?
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Pengelola

: „‟Kami sampaikan dengan cara penyampaian yang dapat
dimengerti oleh peserta

outbound misalnya dengan kami

memberikan contoh cara bermainnya dulu ke peserta outbound
agar mereka tidak bingung‟‟.
Peneliti

: Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola
outbound dalam menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas
permainan outbound yang nantinya akan digunakan oleh para
peserta outbound dalam pelaksanaan kegiatan outbound ?

Pengelola

: „‟Untuk masalah itu, kami selalu melakukan pengecekan secara
rutin baik satu hari sebelum pelaksanaan outbound dilakukan
maupun pada saat hari pelaksanaan outbound terbih dahulu
terhadap alat-alat yang akan digunakan untuk permainan outbound
agar aman untuk digunakan peserta outbound‟‟.

Peneliti

: Adakah sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata
outbound Siblarak ?

Pengelola

: „‟Disini tidak dapat menerima pembayaran dengan sistem hutang
baik dalam pembayaran untuk DP pada saat pemesanan untuk
dapat melakukan kegiatan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak maupun pelunasan pembayarannya pada saat hari
pelaksanaan outbound dilakukan, apabila jika pada saat akan tiba
hari pelaksanaan outbound dilakukan dari pihak peserta outbound
memberikan konfirmasi mengenai ketidaksanggupannya untuk
melakukan pelunasan pembayaran maka dari pihak pengelola
outbound

akan

memundurkan

acara

pelaksanaan

kegiatan

outbound tersebut sampai pihak peserta outbound memberikan
konfirmasi kembali mengenai kesanggupan untuk melakukan
pelunasan pembayarannya namun apabila pihak peserta outbound
tersebut melakukan pembatalan maka biaya yang sudah dibayarkan
akan dikembalikan sepenuhnya‟‟.
Peneliti

: Adakah potongan harga dan penambahan biaya atau harga lain
diluar dari harga jenis paketan outbound yang sudah ditetapkan ?
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Pengelola

: „‟Kalau untuk diskon ada, disini memberikan diskon senilai
Rp5.000,00 bagi setiap peserta outbound yang melakukan kegiatan
outbound disini dan kalau untuk masalah penambahan biaya dari
pihak pengelola outbound tidak memberikan penambahan biaya
selama kegiatan pelaksanaan outbound dilakukan sesuai dengan
harga jenis paketan outbound yang sudah dipilih oleh para peserta
outbound diawal pendaftaran, paling untuk penambahan biaya
diluar dari harga paketan outbound itu ada pada biaya untuk parkir
kendaraan dari peserta outbound itu sendiri dan biaya jasa untuk
dokumentasi apabila pihak peserta outbound meminta untuk
dibuatkan dokumentasi selama pelaksanaan outbound‟‟.

Peneliti

: Apakah niat dan tujuan dalam menjalankan aktifitas bisnis
dibidang pengelolaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ini hanya semata-mata untuk mencari penghasilan untuk
urusan dunia saja atau juga diniatkan atau bertujuan sebagai sarana
ibadah dengan menjalankan usaha bisnis dibidang pengelolaan
outbound ?

Pengelola

: „‟Tidak, niat dan tujuan saya bekerja disini selain untuk mencari
penghasilan juga saya niatkan untuk beribadah karena bekerja
dengan menghasilkan uang yang halal juga merupakan salah satu
bentuk ibadah yang terpenting pada saat akan bekerja berdo‟a
terlebih dahulu‟‟.

Peneliti

: Adakah sholat berjama‟ah yang dilakukan bersama-sama antara
pengelola outbound atau team fasilitator dengan para peserta
outboundnya ?

Pengelola

: „‟Ada mas, kami juga mengajak para peserta outbound untuk
sholat berjama‟ah di mushola tapi kalau misalnya tempatnya tidak
cukup karena jumlah peserta outboundnya terlalu banyak jadi harus
bergantian juga‟‟.

Peneliti

: Apakah pihak pengelola outbound juga menggunakan bank
sebagai sarana untuk menyimpan hasil pendapatannya dan
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transaksi pembayaran dengan peserta outboundnya, jika iya, bank
konvensional atau bank syariah yang digunakan dan apa
alasannya?
Pengelola

: „‟Iya, kami menggunakan Bank BNI yang konvensional untuk
pengelolaan pendapatan dan untuk peserta outbound yang ingin
melakukan transaksi pembayaran via transfer. Alasan kami
menggunakan Bank BNI yang konvensional itu karena dari pihak
BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah melakukan kerjasama dengan pihak
Bank BNI yang konvensional jadi kami sebagai anak perusahaan
BUMDES „‟Sinergi‟‟ hanya tinggal mengikutinya saja‟‟.

Peneliti

: Bagaimanakah apabila semisal ada peserta outbound yang
melakukan pembatalan atau salah satu peserta outbound ada yang
tidak jadi hadir atau ikut dalam kegiatan pelaksanaan outbound
padahal

sebelumnya

sudah membayar DP sesuai

dengan

ketentuannya, itu nanti ada semacam pengembalian biaya atas
ketidakhadiran peserta tersebut atau tidak ?
Pengelola

:

„‟Kalau

untuk

pembatalan

kami

akan

mengembalikan

pembayaran uang DP yang telah dibayarkan secara penuh
sedangkan untuk peserta outbound yang tidak jadi datang dalam
pelaksanaan outbound selama memberikan konfirmasi maksimal
satu hari sebelum hari pelaksanaan outbound dilakukan akan
dikembalikan secara penuh namun apabila tidak ada konfirmasi
satu

hari

sebelumnya

maka

akan dipotong untuk

biaya

konsumsinya saja dan sisanya dikembalikan‟‟.
Peneliti

: Bagaimanakah sistem untuk masalah makanan atau konsumsi
seperti snack dan makan siang untuk para peserta outbound ?

Pengelola

: „‟Untuk masalah konsumsi kayak snack dan makan siangnya itu
sudah termasuk ke dalam jenis paketan outbound yang dipilih oleh
peserta outbound jadi biayanya itu udah jadi satu dengan kegiatan
outboundnya supaya tidak ada penambahan biaya lagi untuk
masalah konsumsi‟‟.
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Transkip Wawancara Rizka Nur‟aini Manajemen Pengelola Outbound
Kawasan Wisata Outbound Siblarak
Peneliti

: Bagaimana apabila ketika pada saat pelaksanaan outbound
dilakukan ketika sudah tiba waktu sholat itu bagaimana tindakan
yang diambil atau dilakukan oleh pihak pengelola outbound atau
team fasilitator kepada para peserta outboundnya?

Pengelola

: „‟Biasanya kalau untuk waktu sholat kami istirahat dan sholat
dulu mas karena biasanya kegiatan untuk permainan-permainan
outbound selesai sebelum waktu dzuhur‟‟.

Peneliti

: Adakah fasilitas bagi para peserta outbound untuk sholat seperti
adanya tempat sholat/mushola, sarung dan mukena ?

Pengelola

: „‟Disini menyediakan 20 sarung dan mukena untuk bisa dipakai
oleh para peserta outbound maupun pengunjung dan untuk tempat
sholat disini ada musholanya‟‟.

Peneliti

: Bagaimana sistem penetapan harga outbound di kawasan wisata
outbound Siblarak ?

Pengelola

: „‟Untuk masalah penetapan harga untuk kegiatan outbound disini
sudah ditetapkan dan dicantumkan di brosur tentang jenis paket
outbound yang yang bisa dilihat dan dipilih oleh peserta outbound
diawal pada saat melakukan pemesanan untuk mengadakan
kegiatan outbound disini‟‟.

Peneliti

: Apabila ada kecelakaan yang terjadi kepada para peserta
outbound pada saat melakukan permainan-permainan outbound,
bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola
outbound atau team fasilitator kepada para peserta outboundnya
seperti adanya asuransi kesehatan atau tersedianya kotak p3k ?

Pengelola

: „‟Kalau asuransi kesehatan disini tidak ada mas tapi kalau
persediaan kotak p3k ada apabila ada peserta outbound yang
mengalami kecelakan ringan kayak luka-luka kecil nanti bisa
diobati oleh team fasilitator dengan kotak p3k kalau untuk
kecelakaan berat kayak sesak nafas gitu biasanya kami bawa
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kerumah sakit terdekat untuk dapat diperiksa dan untuk biayanya
akan ditanggung oleh pihak pengelola outbound‟‟.
Peneliti

: Bagaimanakah sistem pembagian kelompok outbound dan
mengenai fasilitas untuk kamar mandi sekaligus kamar bilas untuk
para peserta outbound baik laki-laki maupun perempuan ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk kelompok outboundnya antara laki-laki dan
perempuan

itu

sendiri-sendiri

jadi

tidak

dicampur

dan

perbandingan pendampingan untuk satu kelompok outbound itu
satu orang dari team fasilitator untuk sepuluh orang peserta
outbound jika untuk kamar mandi sekaligus kamar bilas untuk lakilaki dan perempuan juga dipisah agar tidak bercampur‟‟.
Peneliti

: Adakah peraturan dalam etika berpakaian dalam pelaksanaan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk aturan berpakaian yang penting sopan dan tidak
memakai pakaian yang terlalu pendek bagi laki-laki boleh
memakai kaos lengan pendek tapi tetap memakai celana panjang
kalau untuk perempuan sebaiknya jangan memakai kaos berlengan
pendek dan celana pendek karena biar tidak mengumbar aurat‟‟.

Peneliti

: Bagaimanakah cara pihak pengelola outbound atau team
fasilitator dalam memberikan arahan-arahan atau informasi
mengenai tata cara melakukan permainan-permainan yang akan
dilakukan selama pelaksanaan outbound ?

Pengelola

: „‟Kami menyampaikan cara bermainnya itu dengan bahasa yang
dapat dipahami dan memberikan contoh cara bermainnya ke
peserta outbound‟‟.

Peneliti

: Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola
outbound dalam menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas
permainan outbound yang nantinya akan digunakan oleh para
peserta outbound dalam pelaksanaan kegiatan outbound ?
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Pengelola

: „‟Kami selalu melakukan pengecekan dan pembersihan terhadap
fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk permainan outbound
sebelum pelaksanaan outbound dimulai‟‟.

Peneliti

: Adakah sistem hutang yang diterapkan di kawasan wisata
outbound Siblarak ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk hutang disini tidak bisa dilakukan karena sudah ada
ketentuannya mengenai aturan transaksi pembayarannya dengan
membayar DP minimal 20% pada saat melakukan pendaftaran dan
pelunasannya dapat dilakukan pada saat hari pelaksanaan outbound
dilakukan‟‟.

Peneliti

: Adakah potongan harga dan penambahan biaya atau harga lain
diluar dari harga jenis paketan outbound yang sudah ditetapkan ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk potongan harga disini memberikan potongan
senilai Rp5.000,00 untuk setiap peserta outbound sesuai dengan
pilihan paket outbound yang dipilih dan untuk tambahan biaya
mengenai harga jenis paketan outbound yang sudah dipilih itu
tidak ada, tapi kalau biaya untuk parkir dan jasa dokumentasi disini
itu beda lagi karena biaya parkir dan dokumentasi itu tidak
termasuk ke dalam paketan outbound jadi itu biaya diluar dari
harga jenis paketan outbound‟‟.

Peneliti

: Apakah niat dan tujuan dalam menjalankan aktifitas bisnis
dibidang pengelolaan outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ini hanya semata-mata untuk mencari penghasilan untuk
urusan dunia saja atau juga diniatkan atau bertujuan sebagai sarana
ibadah dengan menjalankan usaha bisnis dibidang pengelolaan
outbound ?

Pengelola

: „‟Saya selama bekerja disini selain untuk dapat penghasilan juga
saya niatkan untuk ibadah karena sebelum melakukan kegiatan
outbound kami berdo‟a dulu bersama sesama team fasilitator dan
peserta outbound juga‟‟.
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Peneliti

: Adakah sholat berjama‟ah yang dilakukan bersama-sama antara
pengelola outbound atau team fasilitator dengan para peserta
outboundnya ?

Pengelola

: „‟Untuk sholat berjama‟ah ada mas, nanti dari team fasilitator
yang laki-laki yang menjadi imamnya‟‟.

Peneliti

: Apakah pihak pengelola outbound juga menggunakan bank
sebagai sarana untuk menyimpan hasil pendapatannya dan
transaksi pembayaran dengan peserta outboundnya, jika iya, bank
konvensional atau bank syariah yang digunakan dan apa
alasannya?

Pengelola

: „‟Untuk masalah itu kami menggunakan jasa Bank BNI
konvensional untuk mengelola hasil penadapatan dan transaksi
pembayaran via transfer bagi peserta outbound. Alasannya karena
dari BUMDES „‟Sinergi‟‟ sudah melakukan kerjasama sama pihak
Bank BNI konvensional‟‟.

Peneliti

: Bagaimanakah apabila semisal ada peserta outbound yang
melakukan pembatalan atau salah satu peserta outbound ada yang
tidak jadi hadir atau ikut dalam kegiatan pelaksanaan outbound
padahal

sebelumnya

sudah membayar DP sesuai

dengan

ketentuannya, itu nanti ada semacam pengembalian biaya atas
ketidakhadiran peserta tersebut atau tidak ?
Pengelola

: „‟Apabila ada salah satu atau beberapa dari peserta outbound
yang tidak jadi hadir untuk kegiatan outbound terlebih dahulu
diminta untuk memberikan konfirmasi ketidakhadirannya kepada
kami maksimal satu hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan
outbound

dilakukan hal

ini

bertujuan agar kami

dapat

mengembalikan uang pembayaran dari peserta outbound secara
penuh akan tetapi apabila peserta outbound tidak memberikan
konfirmasi atau memberikan konfirmasi ketidakhadirannya pada
saat hari pelaksanaan kegiatan outbound maka dari kami akan
memotong uang pembayaran tersebut untuk biaya konsumsi dan
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sisanya akan dikembalikan kepada peserta outbound, hal yang
sama juga berlaku untuk peserta outbound yang melakukan
pembatalan‟‟.
Peneliti

: Bagaimanakah sistem untuk masalah makanan atau konsumsi
seperti snack dan makan siang untuk para peserta outbound ?

Pengelola

: „‟Kalau untuk konsumsinya itu udah jadi satu paket dengan jenis
paketan outbound yang dipilih oleh peserta outbound jadi untuk
masalah konsumsinya sudah kami sediakan supaya peserta
outbound tidak perlu untuk membawa makanan dari luar‟‟.
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Transkip Wawancara Nisa Peserta Outbound Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
Peneliti

: Berapa kali anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Ini pertama kalinya saya outbound disini mas‟‟.

Peneliti

: Apakah anda pernah outbound di tempat lain selain disini?

Peserta Outbound

: „‟Pernah mas di Banyu Beku daerah karanganom‟‟.

Peneliti

: Apa alasan anda memilih outbound disini dari pada
outbound di tempat lain ?

Peserta Outbound

: „‟Alasannya itu karena harga untuk jenis paketan
outbound disini itu lebih murah dan dapat dijangkau dan
juga ada potongan harganya‟‟.

Peneliti

: Apa tujuan anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Buat refreshing aja mas sama buat mempererat
keakraban dikomunitas saya juga‟‟.

Peneliti

: Bagaimana tata cara agar anda bisa melakukan kegiatan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Kalau saya dan teman saya kemarin itu kesini dulu mas
buat daftar sekalian bayar DP 20% terus nentuin tanggal
outboundnya dan pelunasannya waktu hari kegiatan
outbound‟‟.

Peneliti

: Apakah jenis paket outbound yang anda pilih ? Apa
alasannya?

Peserta Outbound

: „‟Saya pilih paket yang ala Siblarak yang ke 3 mas
soalnya meskipun yang paling mahal tapi permainan
outbundnya lebih banyak‟‟.

Peneliti

: Adakah jenis permainan outbound disini yang paling anda
sukai ? Apa alasannya ?

Peserta Outbound

: „‟Saya paling suka game farm tubing mas, soalnya seru
banget lebih menantang‟‟.
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Peneliti

: Adakah hal yang paling berkesan selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Suasananya disini itu lebih enak‟‟.

Peneliti

: Adakah hal yang anda tidak sukai selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Gak ada sih mas‟‟.
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Transkip Wawancara Olivia Peserta Outbound Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
Peneliti

: Berapa kali anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Saya outbound disini udah 2x mas‟‟.

Peneliti

: Apakah anda pernah outbound di tempat lain selain disini?

Peserta Outbound

: „‟Pernah, saya pernah outbound di Rivermoon Klaten‟‟.

Peneliti

: Apa alasan anda memilih outbound disini dari pada
outbound di tempat lain ?

Peserta Outbound

: „‟Kalau untuk outbound disini itu harganya lebih
terjangkau, fasilitasnya itu lebih lengkap dan team
fasilitator disini itu orang-orangnya lebih menyenangkan‟‟.

Peneliti

: Apa tujuan anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Ya, ingin refreshing aja sih mas soalnya kan kalau
outbound itu bisa dilakukan bersama kelurga dan temanteman juga‟‟.

Peneliti

: Bagaimana tata cara agar anda bisa melakukan kegiatan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Mudah sih mas, kita tinggal daftar atau booking kapan
mau outbound disini terus bayar DP 20%‟‟.

Peneliti

: Apakah jenis paket outbound yang anda pilih ? Apa
alasannya?

Peserta Outbound

: „‟Kalau saya biasanya pilih jenis paket outbound ala
Siblarak 3 soalnya permainan outboundnya lebih banyak‟‟.

Peneliti

: Adakah jenis permainan outbound disini yang paling anda
sukai ? Apa alasannya ?

Peserta Outbound

: „‟Ada mas, saya paling suka permainan farm tubing
soalnya seru‟‟.

Peneliti

: Adakah hal yang paling berkesan selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?
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Peserta Outbound

: „‟Ada mas, team fasilitator disini itu lebih seru aja sih‟‟.

Peneliti

: Adakah hal yang anda tidak sukai selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Ada juga mas, untuk fasilitas di kamar bilasnya itu
kadang airnya tiba-tiba mati‟‟.
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Transkip Wawancara Tika Peserta Outbound Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
Peneliti

: Berapa kali anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Sering sih mas hampir 3x ini‟‟.

Peneliti

: Apakah anda pernah outbound di tempat lain selain disini?

Peserta Outbound

: „‟Pernah mas di KDS Klaten‟‟.

Peneliti

: Apa alasan anda memilih outbound disini dari pada
outbound di tempat lain ?

Peserta Outbound

: „‟Karena permainan outboundnya lebih banyak dan ada
permainan disini yang gak ada ditempat lain terus team
fasilitator disini itu ramah-ramah‟‟.

Peneliti

: Apa tujuan anda outbound di kawasan wisata outbound
Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Untuk menghilangkan kejenuhan dan bermain sama
teman-teman‟‟.

Peneliti

: Bagaimana tata cara agar anda bisa melakukan kegiatan
outbound di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Gampang sih mas tinggal daftar bayar DP terus
dilunasin pas hari kegiatan outbound‟‟.

Peneliti

: Apakah jenis paket outbound yang anda pilih ? Apa
alasannya?

Peserta Outbound

: „‟Saya biasanya pilih paketan yang ke 3 mas, ya karena
udah biasa pilih itu juga sih mas dan lebih banyak
permainannya juga‟‟.

Peneliti

: Adakah jenis permainan outbound disini yang paling anda
sukai ? Apa alasannya ?

Peserta Outbound

: „‟Saya paling suka flying byur mas soalnya permainan ini
gak ada ditempat outbound lain yang pernah saya
kunjungi‟‟.
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Peneliti

: Adakah hal yang paling berkesan selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Itu sih mas bisa kenal sama tema fasilitator disini
soalnya orangnya ramah-ramah dan bisa main-main bareng
teman-teman saya disini lebih seru‟‟.

Peneliti

: Adakah hal yang anda tidak sukai selama anda outbound
di kawasan wisata outbound Siblarak ?

Peserta Outbound

: „‟Gak ada mas‟‟.
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Lampiran IV
Foto-foto Hasil Wawancara dan Dokumentasi
Foto bersama Bapak Alwan Nugroho Leader di Kawasan Wisata Outbound
Siblarak

Foto bersama Ardiyanto Rozali Manajemen Pengelola Outbound di Kawasan
Wisata Outbound Siblarak

Foto bersama Rizka Nur‟aini Manajemen Pengelola Outbound di Kawasan Wisata
Outbound Siblarak
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Foto bersama Tika Peserta Outbound di Kawasan Wisata Outbound Siblarak

Foto bersama Olivia Peserta Outbound di Kawasan Wisata Outbound Siblarak

Foto bersama Nisa Peserta Outbound di Kawasan Wisata Outbound Siblarak
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Foto Brousur & Formulir Pendaftaran Outbound di Kawasan Wisata Outbound
Siblarak
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