
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Kitabisa.com 

Penelitian ini dilakukan di PT. Kita Bisa Indonesia atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan kitabisa.com dengan cara wawancara. Kitabisa.com merupakan sebuah 

website untuk menggalang dana dan berdonasi secara online dan transparan. 

PT. Kita Bisa Indonesia berdiri atas inisiatif dari seorang mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia yang berprestasi dan memiliki kepedulian sosial yang 

tinggi. Pria yang bernama Muhammad Alfatih Timur atau yang akrab dengan 

panggilan Timmy ini pada mulanya merupakan seorang mahasiswa yang cukup dekat 

dengan dosennya Rhenald Kasali yang merupakan pendiri Rumah Perubahan. Atas 

bimbingan Rhenald Kasali dan didasari dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, 

Timmy berhasil menggagas penggalangan dana secara online (crowdfunding) dengan 

menggandeng rekan-rekannya yang mahir dalam bidang IT untuk dapat membantunya 

mengembangkan sebuah startup yang saat ini dikenal dengan situs penggalangan dana 

kitabisa.com (Tim Kitabisa.com, 2018).  

Situs crowdfunding Kitabisa.com mulai diluncurkan pada 17 September 2014 

di America Pasific Palace Jakarta di dampingi oleh Rhenald Kasali sebagai Pembina 

KitaBisa dan CO-Founder Vikra Ijas. Pada kesempatan tersebut, Rhenald Kasali 

menceritakan latarbelakang  dan sejarah dari berdirinya KitaBisa yang dimulai sejak 

pertengahan tahun 2013 dan digawangi oleh Timmy beserta teman-temannya. Ide 

didirakannya KitaBisa ini berasal dari pemikiran bahwa ada dua belah pihak yang 

memiliki sumberdaya yang lebih dan ingin membantu pihak lain yang membutuhkan, 
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sedangkan disisi lain ada pihak yang dapat memberikan ide dan program yang 

cemerlang yang dapat memfasilitasi mereka yang berkecukupan untuk membantu 

sesama yang sedang dalam masa membutuhkan.maka dari itu, situs crowdfunding 

Kitabisa.com hadir untuk menjembatani kedua sisi tersebut.  

Alfatih Timur, pria kelahiran Bukit Tinggi pada tahun 1991 silam ini 

memaparkan bahwa crowdfunding sangat mengakar kuat dalam nilai-nilai dan budaya 

Bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Timmy menceritakan sebuah adat di kampung 

halamannya Baralek Datuak Minang Kabau yang dialaminya sendiri, di mana adat 

tersebut dikhususkan untuk suatu keluarga. Maka keluarga-keluarga yang lainnya 

dalam daerah tersebut ikut membantuk secara sukarela memberikan bantuan serta 

berkontribusi untuk menyukseskan acara keluarga tersebut, kontribusi yang 

dimaksdukan dapat berupa tenaga, pikiran, sandang, pangan, atau pun papan. Berawal 

dari kepedulian dan pengalaman yang dialami oleh Alfatih Timur, maka hingga saat 

ini berdirilah sebuah PT dengan tujuan utama menfasilatasi donator untuk membantu 

orang-orang yang membutuhkan dan dikenallah Kitabisa.com dengan perusahaan 

utamanya PT. Kita Bisa Indonesia. 

Yayasan Kitabisa tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB 

(Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos dengan SK Menteri no 478/HUK-

PS/2017, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa 

Pengecualian. (Kitabisa.com, 2018). 

2. Value Kitabisa.com 

Kitabisa.com mengangkat value gotong royong melalui platform online. 

Mereka percaya bahwa Indonesia bisa melakukan apapun dengan gotong royong. 

Selaras dengan ucapan Bung Hatta puluhan tahun lalu tentang sifat masyarakat 

Indonesia yang guyub, komunal, kolektif dan gemar gotong royong. 
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3. Struktur Organisasi Kitabisa.com 

Berikut adalah tim yang bekerja dari kitabisa.com: 

Tabel 4.1 Tim Kitabisa.com 

No Nama Jabatan 

1 Alfatih Timur Pejabat tertinggi Eksklusif 

2 Vikra Ijas Chief Marketing Officer 

3 Raymundus Galih Prasetya Kepala Petugas Teknologi 

4 Rachelyna Mairing VP Finance & People Operations 

5 Iqbal Hariadi Manajer Pemasaran & Kemitraan 

6 Annisa Karimah A Tamalate Manajer Tim Tech 

7 Ayu Novita Sari Manajer Dukungan Pelanggan 

8 Olla Pulandathi Jr Customer Happiness Manager 

9 Rebeka Artawati Jr HR & GA Manager 

10 Amalia Kasih Jr. Akuntansi, Keuangan & Manajer Pajak 

11 Ratih Indah Arofa Staf Akuntansi & Keuangan 

12 Tri Ardini Senior Back End Programmer 

13 Santo Sidauruk Pengembang Frontend 

14 Muhammad Ridho Pengembang Frontend 

15 Muhammad Zackky Back End Programmer 

16 Heri Setiana Desainer UI 

17 Cahyani G. Mulwinda Desainer UI 

18 Fania Khamada Spesialis Influencer 

19 Muhammad Zaid Dzulfikar Dukungan IT & GA 

20 Mitha Indryani Staf Akuntansi & Keuangan 

21 Menik Damayanti Pratiwi Insinyur QA 

22 I Nyoman Prayana Trisna Engine Learning Engineer 

23 Cikitta Nova Khanza Copywriter Produk 

24 Nadya Amelia Kebahagiaan Pelanggan 

25 Eka Anzihory Kebahagiaan Pelanggan 

26 Citra Bella Monizsya Konsultan Kampanye 

27 Nanda Dita Syahpradana Konsultan Kampanye 

28 Ati 'Fidiyanti Konsultan Kampanye 

29 Azmi Firdhaussi Peneliti UX 

30 Michael Lioe Peneliti UX 

31 Ardi Wilda Pengelola Konten 

32 Alvi Anugerah Hubungan Media 
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33 Iqbal Syamsuri Spesialis Visual 

34 Saffira Permata Sari Kemitraan 

35 Hermawan Sulistio Konsultan Kampanye 

36 Jerry Chief Stress Reliever 

Sumber : https://kitabisa.com/our-team 

 

Tabel 4.2 Tim Penasihat Kitabisa.com 

No Nama Jabatan 

1 Rhenald Kasali Pendiri Rumah Perubahan 

2 Achmad Zaky CEO Bukalapak.com 

3 Fajrin Rasyid CSFO Bukalapak.com 

4 Mariko Asmara Direktur Pelaksana Rekrutmen JAC 

5 Bani Muhammad Direktur Pusat Ekonomi Syariah UI 

6 Stephanie Hermawan CEO Marketeers 

7 Willix Halim Chief Operating Officer Bukalapak.com 

Sumber : https://kitabisa.com/our-team 

 

4. Pengelolaan Kitabisa.com 

PT. Kita Bisa Indonesia memiliki seorang Chief Executive officer sekaligus 

seorang Founder Kitabisa.com yakni Alfatih Timur, Vikra Ijas sebagai seorang Chief 

Marketing Officer, dan Raymundus Galih Prasetya sebagai Chief Technology Officer, 

sedangkan untuk struktur di bawahnya ada VP Finance & People Operations, 

Marketing & Partnership Manager, Tech Team Manager, Customer Support Manager, 

Jr Customer Happiness Manager, Jr HR & GA Manager, Jr. Accounting, Finance & 

Tax Manager, dan beserta staf-staf lainnya dengan total 50-an orang karyawan dan 7 

orang advisors termasuk Rhenald Kasali seorang pendiri Rumah Perubahan. 

Saat ini Kita Bisa hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk 

mengelola website dan manajemen pengelola finansial atau yang dikenal dengan 

Fintech. Tidak ada Sumber Daya Alam khusus yang digunakan dalam menjalankan 

https://kitabisa.com/our-team
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perusahaan ini dan masih sangat terfokus pada skils yang dimiliki oleh karyawan dalam 

mengembangkan website untuk memenuhi kebutuhan dari para pengguna. 

Kita Bisa memiliki tempat dan suasana kerja yang rapi, bersih, tidak berisik, 

dan terletak di lokasi yang cukup strategis di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Suasana 

yang friendly hingga kekeluargaan tercipta sesuai dengan keinginan founder kitabisa 

sehingga tidak ada kesenjangan antar karyawan. Konflik yang terjadi merupakan hal-

hal yang tidak terlalu serius yang kerap terjadi di tempat kerja. Demikian pula 

hubungan yang baik-baik saja tercipta antara perusahaan dengan masyarakat,  bukan 

hanya masyarakat sekitar tempat berdirinya kantor, namun hubungan yang baik pula 

terjadi antara perusahaan dengan masyarakat luas di Indonesia (Tim Kitabisa.com, 

2018). 

5. Alur Kerja Pembuatan Campaign di Kitabisa.com 

Bagi para calon campaigner, berikut adalah alur kerja untuk pembuatan 

campaign di kitabisa.com: 

Pertama, calon campaigner mendaftar di laman kitabisa.com serta mengisi 

formulir yang disediakan. Kemudian menjabarkan campaign apa yang akan di 

kampanyekan pada situs kitabisa.com tersebut. 

Kedua, pihak itabisa.com akan mensortir campaign apa yang akan lolos seleksi 

berdasarkaan ketentuan serta syarat-syarat yang berlaku di kitabisa.com. 

Ketiga, kitabisa.com memberikan notifikasi campaign yang diterima atau tidak. 

Keempat, proses kampanye yang dilakukan selama rentang hari yang 

ditentukan oleh campaigner. Campaigner akan melakukan kampanye dengan sekreatif 

mungkin dan menyebarkannya kepada orang-orang terdekat ataupun orang lain yang 

tidak dikenal melalui sosial media yang dimiliki. 
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Kelima, proyek terdanai, hal ini tergantung dari kemampuan campaigner 

membagikan info penggalangan dananya, sehingga kesuksesan penggalangan dana ini 

tergantung dari masing-masing campaigner.  

Keenam, memberikan feedback yang dilakukan selama proses proyek yang 

dilakukan. 

Ketujuh, membagikan kisah kesuksesan proyek penggalangan dana, baik di 

website kitabisa.com, di sosial media, ataupun secara lisan kepada orang lain 

(Kitabisa.com, 2018).  

 

Gambar 4. 1 Alur Kerja Kitabisa.com 

Sumber : https://kitabisa.com 

Daftar Proyek

Evaluasi dan Validasi

√ Selamat Proyek Lolos Seleksi

Masa Kampanya Proyek

Proyek Sukses Terdanai

Pelaksanaan Proyek

Kirim Laporan dan Hadiah

Share Kisah Proyek

https://kitabisa.com/
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6. Campainger (Pihak yang menggalang dana) 

a. Syarat Menjadi Campaigner 

1. Apabila perseorangan, adalah meraka yang telah dinyatakan dewasa secara 

hukum ditandai dengan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan telah 

berusia minimal 17 tahun, apabila dibawah umur maka wajib diwakilkan oleh 

orang tua / wali. 

2. Apabila Badan Hukum, adalah merupakan organisasi/komunitas/yayasan yang 

memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP dan Akta Notaris (Bukti 

Hukum) tentang pendirian organisasi/komunitas/yayasan yang bersangkutan; 

3. Bersedia melakukan serangkaian proses verifikasi akun dan kelengkapan 

lainnya apabila diperlukan; 

4. Campaigner menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan kepada situs 

Kitabisa merupakan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan 

(Kitabisa.com, 2018). 

b. Kewajiban Campaigner 

1. Menjamin dan menyatakan bahwa segala informasi yang dimasukkan dan 

diunggah oleh Campaigner ke Platform, termasuk, namun tidak terbatas pada: 

Hubungan antara Campaigner dengan Penerima Manfaat. Status sebagai 

bukan pihak yang sedang terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata; 

dan Status sebagai bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sesuai dengan fakta dan kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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2. Menjamin dan menyatakan bahwa semua Konten yang dimasukkan dan 

diunggah oleh Campaigner ke Platform, tidak memuat Konten Yang Dilarang. 

3. Menunjuk 1 (satu) rekening bank dari salah satu Mitra Pencairan Dana sebagai 

rekening tujuan dalam rangka Pencairan Dana yang sifatnya tidak dapat 

diubah, kecuali dalam keadaan darurat, dimana Campaigner dapat 

mengajukan permohonan perubahan data kepada Penyedia Platform dengan 

mengirim email ke campaign@kitabisa.com disertai alasan-alasannya; 

4. Dalam hal tujuan Campaign berbentuk karya atau ide: Menyatakan bahwa 

karya atau ide tersebut merupakan karya yang orisinil; atau Menyatakan bahwa 

telah memperoleh izin tertentu apabila bersumber dari  karya pihak 

lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hak 

kekayaan intelektual yang berlaku;dan 

5. Sepakat dan bersedia untuk membebaskan Penyedia Platform dari setiap 

gugatan maupun tuntutan hukum, dan untuk mengganti segala kerugian yang 

mungkin dialami oleh Penyedia Platform dikemudian hari atas, namun tidak 

terbatas pada hal-hal berikut: 

Pelaksanaan Campaign yang tidak dipenuhi, dipenuhi sebagian atau 

yang dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan 

oleh Campaigner melalui Platform; 

Penggelapan dan/atau penyalahgunaan Dana oleh Campaigner; dan 

Segala perbuatan melanggar hukum lainnya yang terjadi baik pada saat, selama 

maupun setelah masa Campaign dan/atau Pelaksanaan Campaign 

(Kitabisa.com, 2018). 

c. Larangan Pencantuman Rekening Pribadi Maupun Pihak Lain 

1. Campaigner dilarang mencantumkan rekening pribadi dari Campaigner pada 

halaman Campaign di Platform.  

mailto:campaign@kitabisa.com
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2. Dalam hal Campaigner menerima donasi luar jaringan dari Donatur, dan 

bukan melalui Dompet pada Platform, maka Campaigner sepenuhnya 

bertanggung jawab atas hubungan hukum yang timbul antara Campaigner dan 

Donatur  yang bersangkutan. 

d. Kerjasama Khusus 

1. Campaigner dapat mengadakan kerjasama khusus dengan 

Penyedia Platform untuk Campaign tertentu yang dituangkan dalam 

perjanjian terpisah,yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. 

2. Penyedia Platform memiliki diskresi penuh untuk menyepakati atau menolak 

kerjasama khusus yang diusulkan oleh Campaigner. 

3. Anda dapat menghubungi kami melalui support@kitabisa.com untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut. 

e. Pelaksanaan Campaign 

Dalam Pelaksanaan Campaign,Campaigner berkewajiban untuk: 

1. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam Campaign melalui 

Platform, termasuk memenuhi secara tuntas imbalan kepada Donatur 

dalam hal suatu imbalan telah dijanjikan; 

2.  Memberikan laporan Pelaksanaan Campaign yang transparan, 

kredibel dan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung 

yang layak kepada Donatu dan Pengelola Platform melalui Platform; 

3. Dalam hal ada perjanjian kerjasama khusus antara Campaigner 

dengan Penyedia Platform, menjalankan kewajibannya sebagaimana 

dimuat pada perjanjian kerjasama khusus tersebut; dan 

mailto:support@kitabisa.com
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4. Dalam hal Pelaksanaan Campaign  tidak dapat dipenuhi sesuai dengan 

yang telah dijanjikan dan/atau tidak dapat dipenuhi sama sekali karena suatu 

keadaan memaksa, segera mengajukan laporan kepada Penyedia Platform 

dengan mengirim email ke campaign@kitabisa.com untuk ditindaklanjuti 

(Kitabisa.com, 2018).  

f. Penunjukkan dan Pemberian Kuasa Kepada Penyedia Platform 

1. Campaigner setuju dan sepakat untuk menunjuk dan memberi kuasa 

kepada Penyedia Platform untuk bertindak untuk dan atas nama Campaigner 

untuk melakukan, antara lain, hal-hal berikut: 

2. Menjadi perantara eksklusif antara Campaigner dengan Donatur dan/atau 

penyebar informasi dari Campaign yang dilakukan Campaigner; 

3. Menyimpan dan mengelola Dana dari Donatur yang telah masuk Dompet atas 

nama Campaigner; 

4. Dalam hal terdapat perjanjian kerjasama khusus antara Campaigner dengan 

Penyedia Platform, maka Campaigner dan Penyedia Platform akan bertindak 

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian khusus tersebut; dan 

5. Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa di atas, termasuk, 

namun tidak terbatas pada, menandatangani setiap dokumen yang diperlukan, 

melakukan surat-menyurat dengan dan menghadap kepada instansi yang 

berwenang, 

notaris dan/atau pejabat publik lainnya (Kitabisa.com, 2018). 

g. Penolakan dan Penundaan Verifikasi 

1. Penyedia Platform memiliki kewenangan penuh untuk menolak dan/atau 

menunda melakukan Verifikasi terhadap Akun dan/atau Pencairan Dana 

apabila Campaigner: 

mailto:campaign@kitabisa.com
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2. Belum menyampaikan data-data yang cukup sehubungan dengan pendaftaran 

Akun dan/atau Pencairan Dana kepada Penyedia Platform; atau 

3. Diduga telah melanggar atau berpotensi melanggar Syarat dan Ketentuan. 

h. Penutupan Campaign 

1. Penyedia Platform memiliki kewenangan penuh untuk menutup Campaign 

apabila Campaigner ditemukan telah melanggar Syarat dan Ketentuan. 

2. Dalam hal Penyedia Platform menutup sebuah Campaign, Dana yang telah 

masuk ke dalam Dompet dari Campaigner bersangkutan akan disalurkan 

kepada Campaign Acak. 

7. Donatur (Pihak yang memberi dana) 

Semua sumbangan dari donatur merupakan risiko dari donatur itu sendiri. situs 

tidak menjamin bahwa setiap campaign yang berada dalam situs bebas dari penipuan 

dan penyalahgunaan. Apabila di kemudian hari meyakini terdapat konten penipuan dan 

penyalahgunaan dana atau kecurigaan lainnya pada campaign di situs, bisa melaporkan 

hal tersebut dengan cara ‘klik’ tombol laporkan yang tersedia pada setiap campaign. 

a. Kewajiban Menjadi Donatur 

i. Bertanggung jawab penuh atas donasi yang diberikan, untuk itu donatur wajib 

mencermati segala informasi mengenai ide dan/atau campaign penggalangan 

Dana yang dimuat di dalam situs sebelum memberikan dukungan; 

ii. Tidak memberikan informasi tambahan yang palsu dan/atau menyesatkan atas 

segala halaman, tautan, dan berbagai bentuk media lainnya dari campaign suatu 

penggalangan Dana di Kitabisa.com; 

iii. Bertanggung jawab atas donasi yang telah disalurkan dan menyadari 

konsekuensi bahwa campaigner berkemungkinan tidak dapat melaksanakan 
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secara sebagian atau sepenuhnya atas campaign dan/atau reward/imbalan yang 

telah dijanjikan sebelumnya pada campaign tersebut; 

iv. Donatur menyadari bahwa Kitabisa hanya bertanggung jawab sebatas 

penyaluran donasi kepada campaigner; 

v. Donatur wajib mencermati setiap kali hendak melakukan donasi 

terhadap campaign, kami tidak menyarankan donatur untuk berdonasi kepada 

suatu campaign yang mengandung unsur ketidakjelasan, kebohongan, 

mencurigakan, penipuan dan kegiatan yang dilarang oleh negara. Kitabisa tidak 

bertanggung jawab atas kelalaian donatur atas hal yang sudah kami peringatkan 

di atas; 

vi. Sepakat untuk tidak mempermasalahkan dan/atau menuntut secara hukum 

Pihak Kitabisa atas penyalahgunaan donasi yang dilakukan oleh 

Pihak campaigner; 

vii. Memahami bahwa berdonasi menggunakan Credit Card akan dikenakan biaya 

administrasi dari partner Credit Card Kitabisa. Jumlah nominal donasi akan 

secara otomatis terpotong dengan biaya administrasi; 

viii. Donatur bersedia apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh Kitabisa walaupun 

tercatat sebagai anonim (anonymous donation) untuk keperluan tertentu; 

ix. Tidak melakukan pencucian uang (money laundry) dan/atau menggunakan 

uang yang berasal dari sumber yang tidak sah secara hukum dalam 

mendonasikan uangnya untuk mendukung ide 

dan/atau campaign penggalangan Dana yang ada di dalam situs.  

b. Ketentuan Donatur 

Donatur memahami bahwa: 

i. Setiap donasi yang masuk ke dalam suatu campaign akan terpotong biaya 

administrasi sebesar 5%, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat yang 

diinisiasi oleh organisasi terverifikasi dan lembaga resmi yang mana ditetapkan 

sebesar 0% (nol persen); 
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ii. Donasi yang masuk ke Kitabisa tanpa memakai kode unik dan tidak melakukan 

konfirmasi (3 hari setelah dana masuk ke rekening Kitabisa) akan dicatat 

sebagai donasi umum yang kemudian disalurkan oleh Kitabisa 

ke campaign organisasi secara acak; 

iii. Dana yang masuk melalui fitur top-up dompet di Kitabisa hanya bisa 

didonasikan dan dapat dicairkan kembali dengan pemotongan biaya transfer; 

iv. Penyedia Platform memfasilitasi penyaluran dana melalui platform kepada 

campaigner dan/atau penerima manfaat. 

v. Dana yang diterima akan masuk ke dalam Dompet atas 

nama Campaigner paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak 

Dana yang dialihkan oleh Donatur telah dilakukan Verifikasi oleh 

Penyedia Platform; 

vi. Tanpa mengurangi hak penolakan dan/atau penundaan Verifikasi Akun, Konten 

dan/atau Pencairan Dana dari Penyedia Platform, Dana yang masuk ke dalam 

Dompet atas nama Campaigner sepenuhnya menjadi hak dari Penerima 

Manfaat, yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dapat digunakan untuk 

Pelaksanaan Campaign. 

c. Kontak Narahubung 

Donatur dapat memanfaatkan kontak narahubung yang dimuat pada tiap 

halaman Campaign untuk mengetahui detail suatu Campaign dan/atau 

Pelaksanaan Campaign (Kitabisa.com, 2018). 

8. Manfaat Menggunakan Kitabisa.com 

Untuk penggalang dana, kitabisa.com membuat proses galang dana menjadi: 

a. Simple (mudah) 

Buat halaman campaign dalam 5 menit. Setelahnya, seluruh administrasi donasi 

akan dikelola oleh Kitabisa dan siap menerima donasi melalui 4 rekening bank dan 
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kartu kredit. Tidak perlu lagi membuat catatan donasi secara manual dan 

menggunakan rekening personal yang rentan tercampur dengan uang pribadi. 

b. Transparan 

Tampilkan informasi lengkap tentang campaign di sebuah halaman yang dapat 

diakses oleh siapa saja secara online. Di halaman tersebut orang dapat melihat 

jumlah donasi yang terkumpul dan list donatur untuk memastikan donasi mereka 

sudah diterima. 

c. Akuntabel 

Melalui fitur update, setiap perkembangan dari campaign akan langsung terkirim 

ke alamat email setiap donatur. Pastikan kepercayaan dan amanah donatur terjaga 

melalui fitur update. 

d. Viral 

Karena berbasis online, Kitabisa.com sangat memungkinkan campaign menjadi 

viral di social media, dan mendapatkan donatur di luar jejaring (Kitabisa.com, 

2018). 

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Kitabisa.com sebagai Social Enterprise 

PT. Kitabisa Indonesia merupakan sebuah website untuk menggalang dana dan 

berdonasi secara online di Indonesia. Di luar negeri website sejenis ini disebut juga 

sebagai Crowdfunding Platform. Website yang digunakan oleh PT. Kita Bisa Indonesia 

adalah https://kitabisa.com/. Dalam website tersebut sudah sangat membantu para 

campaigner (orang yang menggalang dana) dan juga para donatur dalam 

menyumbangkan donasinya. Hal ini dikarenakan tersedianya fitur atau menu-menu 

yang memudahkan para campaigner dan donatur mulai dari menu bantuan, live chat, 

contact person, hingga panduan penggalangan dana dan donasi. 

https://kitabisa.com/
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Gambar 4. 2 Tampilan Home Website Kitabisa.com 

Sumber: https://kitabisa.com/  

 

Dari website itulah (lihat Gambar 4.1), Kita Bisa memulai untuk memfasilitasi 

penggalangan dana dan menerima serta membantu orang-orang baik (sebutan bagi para 

donatur Kitabisa.com). Untuk dapat menggalang dana di website kitabisa.com tersebut 

calon campainger diwajibkan untuk memiliki akun Kita Bisa terlebih dahulu dengan 

cara yang singkat dan cukup mudah. Kemudian calon campaigner dipersilahkan 

mengisi form penggalangan dana yang tertera dalam menu web tersebut.  

 

Gambar 4. 3 Tampilan Daftar Akun Kitabisa.com 

Sumber: https://kitabisa.com/login  

 

https://kitabisa.com/
https://kitabisa.com/login
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Kita Bisa juga memberikan kebebasan bagi para donatur untuk dapat memilih 

campaign apa yang ingin mereka berikan donasi. Para donatur juga dipermudah untuk 

melakukan donasi yang hanya menggunakan fitur-fitur yang tertera pada menu 

halaman website tersebut. Dalam setiap donasi yang diberikan oleh #orangbaik, secara 

otomatis dari total donasi yang diberikan akan dipotong 5% untuk biaya operasional 

kitabisa.com. Para campaigner dapat membuat campaign secara gratis. Namun untuk 

setiap donasi yang terkumpul, Kitabisa mengenakan biaya administrasi platform (5%) 

kecuali untuk kategori zakat dan bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi / 

NGO (biaya adminisitrasi 0%) sebagai social enterprise (Perusahaan bermisi sosial). 

Kitabisa menggunakan fee ini sebagai penunjang kebutuhan operasional dan 

pengembangan produk (Tim Kitabisa.com, 2018). 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Campaign 

Sumber: https://kitabisa.com/explore/all 

 

Hingga saat ini pertanggal 16 Agustus 2018, PT. Kita Bisa Indonesia telah 

menerima Rp.344.003.779.719 donasi dan zakat yang tersalurkan dari 872.111 

#OrangBaik dengan total campaign terdanai sebanyak 12.857 campaign. 

Kitabisa.com mendeklarasikan sebagai sebuah perusahaan sosial dengan 

berlandaskan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni gotong 

https://kitabisa.com/explore/all
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royong. Saling membantu bahu-membahu menyelesaikan suatu permasalahan menjadi 

cetusan oleh founder kitabisa.com untuk membangun sebuah inovasi baru dalam hal 

ini menghubungkan #orang-orangbaik (sebutan untuk para donator dan campaigner). 

Menurut Certo dan Miller (2008) sebagai sebuah social enterprise harus 

memiliki 3 kriteria berikut: 

 Pertama,  sebuah social enterprise harus memiliki misi untuk kepentingan 

sosial. Dalam hal ini, kitabisa.com memiliki visi dan misi untuk menjadi crowdfunding 

no 1 di Indonesia. Hal ini selaras dengan hasil wawancara kami bersama tim 

kitabisa.com, bahwasannya adanya kitabisa.com untuk memfasilitasi penggalangan 

dana, untuk menghubungkan masyarakat yang ingin membantu dan butuh bantuan. 

Oleh karena itu, kitabisa.com ada untuk masyarakat umum membantu kehidupannya 

menjadi lebih baik melalui penggalangan dana. Di kitabisa.com sudah banyak 

campaign yang mengkampanyekan untuk kehidupan sehari-hari yang berkelanjutan, 

seperti modal usaha, untuk bantuan pendidikan, kesehatan, bahkan hingga pertolongan 

pada binatang dan tumbuh-tumbuhan (Certo & Miller, 2008). 

Kedua, performa yang diakukan perusahaan bersifat sosial. Kitabisa.com juga 

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia khususnya gotong royong. 

Hal ini memenuhi kriteria sebuah perusahaan yang dapat dikatakan sebagai social 

enterprise (Certo & Miller, 2008), yakni menjadikan nilai sosial menjadi performa 

perusahaan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. 

Sejauh ini, kitabisa.com memberikan dampak yang baik dalam masyarakat khususnya 

di Indonesia mulai dari sabang hingga merauke. Hal ini juga didukung oleh hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan campaigner kitabisa.com narasumber 1 

bahwa kitabisa.com sangat membantu dan mempermudah para calon campaigner atau 

orang yang membutuhkan bantuan (dalam hal ini adalah dana) dan memberikan 

fasilitas serta pelayanan yang sangat baik, cepat, mudah, dan transparan (GW, 2018). 

Senada dengan narasumber 1, narasumber 2 juga menyebutkan bahwa adanya 
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kitabisa.com sangat membantu masyarakat yang sangat mmbutuhkan, tanpa proses 

yang ribet dan sangat transparan, dicantumkan nominal dan persentase donasi yang 

masuk (AGA, 2018). Bukan hanya bermanfaat bagi kebutuhan hidup pokok manusia 

saja, namun kitabisa.com juga memfasilitasi penggalangan dana untuk membantu 

lingkungan, seperti ekosistem laut, habitat terumbu karang, pepohonan, hingga ke 

binatang (Tim Kitabisa.com, 2018). 

Ketiga, yakni pemanfaatan sumber daya, kitabisa.com telah memenuhi kriteria 

tersebut Certo & Miller (2008). Memanfaatkan sumber daya secara sukarela. 

Sumberdaya dijadikan alat yang digunakan sebesar-besarnya untuk tujuan tertentu baik 

secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, kitabisa.com mendapatkan dana 

operasional melalui potongan 5% dari setiap donasi yang masuk kecuali donasi untuk 

bencana alam dan zakat. Selain itu, sumber daya manusia juga sangat diberdayakan 

untuk mengembangka teknologi-teknologi berbasis digital (Tim Kitabisa.com, 2018). 

Berdasarkan penjelasan di atas, kitabisa.com sudah memenuhi kriteria sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang sosial (social enterprise) menurut teori dari Certo 

& Miller (2008), misi dari kitabisa.com adalah untuk kepentingan sosial, performa 

perusahaan yang dilakukan juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, 

yakni gotong royong. Serta memanfaatkan sumberdaya mulai dari yang bersifat 

sukarela, hingga  memberikan potongan donasi untuk kebutuhan operasional 

perusahaan.   

 

2. Manajemen Kitabisa.com 

a. Kategori Campaign Kitabisa.com 

Sebagai sebuah platform fasilitator penggalangan dana, kitabisa.com 

menyediakan halaman penggalangan dana secara online pada website kitabisa.com. 

pada tanggal 06 September 2018 tercatat 2.618 campaign yang telah terdanai. 
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Kemudian peneliti mempersentasekan jumlah campaign tersebut berdasarkan kategori 

campaign yang termasuk pada aspek falah makro (Khan, 1994): 

Tabel 4.3 Persentase Kategori Campaign Kitabisa.com 

Kategori Campaign 
Jumlah 

Campaign 

Persentase 

Jumlah 

Campaign 

(%) 

Donasi 2017 

(Rp) 

 

Beasiswa dan 

pendidikan 

95 
3.63 

7.603.845.248 

Difabel 11 0.42 566.530.630 

Karya kreatif 5 0.20 270.004.097 

Lingkungan 1657 63.30 152.022.088 

Panti Asuhan 36 1.38 1.670.987.425 

Run for charity 6 0.23 890.179.070 

Balita & Anak sakit 154 5.89 14.391.853.253 

Bencana alam 65 2.50 2.107.287.046 

Family for family 30 1.15 817.198.612 

Kegiatan sosial 74 2.82 3.150.156.247 

Menolong Hewan 27 1.03 413.744.526 

Produk dan inovasi 16 0.61 8.197.517.917 

Sarana dan 

infrastruktur 

78 
2.97 

3.562.974.633 

Bantuan Medis dan 

Kesehatan 

124 
4.73 

8.343.784.471 

Birthday fundraising 1 0.03 1.539.568.734 

Hadiah dan apresiasi 10 0.38 1.957.235.346 

Kemanusiaan 36 1.37 15.474.038.606 

Modal usaha  55 2.10 302.424.461 

Rumah ibadah 103 3.93 10.025.290.090 

Zakat 20 0.76 5.690.471.702 

Kategori lainnya 15 0.57 6.608.999.462 

Total Kategori 

Campaign 
2618 100% 93.736.113.664 

 Sumber Data Diolah (2018) 

Tabel di atas menjelaskan bahwa kitabisa.com menjadikan fasilitator untuk saat 

ini (06 September 2018) dengan jumlah kategori sebanyak 21 dan total campaign 

sebanyak 2618 campaign. Seluruh campaign di atas secara otomatis masuk ke dalam 
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kategori campaign yang telah disetting oleh pihak IT kitabisa.com dan dapat dilihat 

setiap total dari kategori campaign tersebut. Setiap harinya total campaign dapat 

berubah karena penambahan campaign atau bahkan pengurangan campaign yang 

berada di laman kitabisa.com karena telah habisnya waktu berkampanye.  

Dari total 21 kategori yang ada pada laman kitabisa.com, jumlah campaign 

terbanyak berada pada kategori lingkungan dengan total campaign sebanyak 1657 

campaign atau sebanyak (63,29%). Pada kategori lingkungan ini, kitabisa.com 

memfasilitasi mengenai kepedulian lingkungan seperti kebersihan, ekosistem laut, 

ekosistem darat, kepedulian terhadap tumbuhan, dan hal lain yang berhubungan dengan 

kegiatan mengenai alam dan lingkungan. Selanjutnya, diikuti oleh kategori bantuan 

medis dan kesehatan sebanyak 124 atau (4,73%). Pada kategori bantuan dan medis 

sudah sangat jelas bahwa kategori ini memfasilitasi para campaigner yang ingin 

menggalang dana guna kebutuhan kesehatan, biasanya mereka menggalang dana untuk 

penyakit-penyakit akut yang membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti kanker, 

lupus, leukimia, stroke, dana kategori medis lainnya. Dan selanjutnya kategori rumah 

ibadah sebanyak 103 campaign atau sebanyak (3,93%). Kategori rumah ibadah ini 

merupakan kategori untuk merenovasi tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholah, 

gereja, kuil, dan lain sebagainya, bukan hanya merenovasi, kategori ini juga kerap kali 

memberikan fasilitas bagi para campaigner untuk membangun rumah ibadah yang baru 

atau pembangunan dari nol. Pada posisi terakhir ditempati oleh kategori birthday 

fundraising dengan total campaign hanya 1 campaign. Kategori ini memfasilitasi bagi 

para campaigner yang sedang berulang tahun untuk dapat menggalang dana dan 

menjadikan hari ulang tahunnya menjadi bermanfaat bagi orang lain yang 

membutuhkan. Walaupun kategori ini sangat menarik, namun pada kesempatan kali ini 

peneliti hanya menemukan 1 saja campaigner yang menggunakan fasilitas kategori ini 

untuk menggalang dana di situs kitabisa.com pertanggal itu. 
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b. Aspek-aspek pada Campaign Kitabisa.com 

Berdasarkan kategori campaign di laman kitabisa.com beserta persentase, 

peneliti melakukan analisis dengan mengkategorikannya berdasarkan aspek-aspek 

Falah Makro menurut (Khan, 1994). Aspek-aspek yang tergabung pada aspek falah 

makro lebih memberikan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan aspek mikro 

yang pada dasarnya akan melibatkan ruang lingkup penelitian yang lebih sempit dan 

terfokus pada individu saja. Aspek makro, menunjukkan sisi keseluruhan dari sebuah 

objek yang akan diteliti secara luas dan kolektif. Pada penelitian ini, untuk 

menganalisis data yang telah ada, peneliti akan fokus pada data yang telah 

dikumpulkan dan menganalisisnya dengan teori falah aspek makro (Khan, 1994). 

 Pada tabel di bawah ini, peneliti menambahkan total donasi yang masuk ke 

kitabisa.com berdasarkan data catatan laporan keuangan Yayasan Kita Bisa tahun 2017 

yang diriviu dan disetujui pada tanggal 9 Maret 2018 oleh Vikra Ijas sebagai Chairman 

Managing Board, Yayasan Kita Bisa. 

Tabel 4.4 Kategori Campaign Berdasarkan Aspek Falah Makro 

Unsur Falah Aspek Makro 
Kategori 

Campaign 

Jumlah 

Campaign 

Total 

Campaign 

Total 

Donasi 

Kelangsung-

an Hidup 

Keseimbangan 

ekologi dan 

lingkungan 

Lingkungan 1657 
1722 

(70.18%) 

Rp. 2.259.309.134 

(2.41%) Bencana 

Alam 

65 

Pengelolaan 

sumber daya 

alam. 

Penyediaan 

kesempatan 

berusaha untuk 

semua 

penduduk 

Difabel 11 

66 

(2.70%) 

Rp. 868.955.091 

(0.93%) 

 Modal 

Usaha 
55 

Kebersamaan 

sosial, 

ketiadaan 

Kegiatan 

Sosial 

 

74 
146 

(5.95%) 

Rp. 20.331.572.535 

(21.70%) 
Kemanusiaan 36 
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konflik 

antarkelompok 

Family for 

family 

30 

Run for 

charity 

6 

Kebebasan 

Berkeinginan 

Jati diri dan 

kemandirian. 

Produk & 

inovasi 

16 

21 

(0.85%) 

 

Rp. 8.467.522.014 

(9.03%) 
Karya 

kreatif 

5 

Penyediaan 

sumber daya 

untuk generasi 

yang akan 

datang 

Beasiswa & 

pendidikan 

95 

327 

(13.32%) 

 

Rp. 25.558.673.134 

(27.26%) 

Balita & 

anak sakit 

154 

Sarana & 

infrastruktur 

78 

Kekuatan dan 

Harga Diri 

Kekuatan 

ekonomi dan 

kebebasan dari 

utang 

Kekuatan 

ekonomi 
166* 

166 

(6.76%) 
- 

Kekuatan 

militer 

Kekuatan 

militer 

6* 6 

(0.24%) 
- 

Total 2454 
2454 

(100%) 

Rp. 57.486.031.908 

(61.33%) 

Campaign yang tidak termasuk Aspek Falah 

Makro 
336 

Rp. 36.250.081.756 

(38.68%) 

 

Total  
Rp. 93.736.113.664 

(100%) 

   Ket: *Campaign yang ditambahkan peneliti berdasarkan yang ditemukan pada isi campaign 

   Sumber Data Diolah (2018) 

Data-data di atas merupakan data keuangan kitabisa.com tahun 2017 yang telah 

dianalisis dan menjadi bagian  falah aspek makro serta ditambahkan dengan data 

observasi dan wawancara agar analisis menjadi lebih kuat. Sebagai sebuah perusahaan 

yang memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat umum, alangkah lebih baiknya jika 

kitabisa.com menjadi bagian yang berkontribusi dalam mewujudkan falah sebagai 

sebuah kesuksesan, kesejahteraan abadi, serta kekuatan dan kehormatan yang dibentuk 

dalam sebuah perusahaan (Khan, 1994). Definisi mengenai falah sendiri, menurut 

Muhtadin (2014) merupakan sebuah keberuntungan yang abadi di dunia dan akhirat. 
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Keberuntungan di dunia dengan keuntungan dalam setiap aktivitasnya dan juga 

keberuntungan akhirat untuk terhindarkan dari siksa api neraka. Dalam hal ini, Khan 

(1994) membagi unsur falah secara makro dalam 3 bagian dan terdiri dari 8 aspek falah 

makro (lihat tabel 2.1). 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kontribusi 

kitabisa.com dalam merealisasikan falah melalui campaign yang berada pada website 

kitabisa.com. terdapat 3 unsur falah makro pada teori ini (Khan, 1994), yakni 

kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan jati diri. Pada unsur 

falah kelangsungan hidup terdiri dari 3 aspek, aspek keseimbangan ekologi dan 

lingkungan, pada aspek ini peneliti menemukan 1722 campaign atau dengan persentase 

sebesar 70.18% dari total keseluruhan campaign yang termasuk pada kategori aspek 

pertama tersebut. Aspek ini merupakan kategori pada campaign kitabisa.com yang 

memiliki jumlah campaign terbanyak, walaupun jumlah campaign pada kategori ini 

terbanyak, namun total donasi hanya mendapatkan 2,41% pada catatan 2017 atau 

dengan jumlah Rp. 2.259.309.134 dari total donasi sebesar Rp. 93.736.113.664.  

 Aspek falah makro kedua, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan 

kesempatan berusaha untuk semua penduduk tercatat memiliki jumlah campaign 

sebesar 66 campaign atau dengan persentase sebesar 2,70%. Pada aspek ini, peneliti 

memasukan kategori difabel dan modal usaha. Hal ini dikarenakan posisi pengelolaan 

sumber daya alam sudah tergabung pada kategori lingkungan, dan untuk penyediaan 

kesempatan berusaha untuk semua penduduk diisi dengan difabel karena untuk 

kesetaraan tanpa membeda-bedakan dan juga diisi oleh kategori modal usaha untuk 

memberikan kesempatan berusaha. Pada aspek kedua ini, tercatat dengan donasi yag 

masuk sebesar Rp. 868.955.091 atau 0.93% dari total donasi yang masuk pada tahun 

2017. 

Pada aspek ketiga, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok 

tercatat jumlah campaign sebesar 146 campaign atau dengan persentase sebesar 5,95%. 
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Pada aspek ini, peneliti memasukan kategori campaign kegiatan sosial, kemanusiaan, 

family for family, dan run for charity. Keempat kategori tersebut dimasukan pada aspek 

ketiga ini dikarenakan seluruh kegiatan campaign yang dilakukan bersifat sosial begitu 

pula dengan family for family, yakni campaign yang diinisiasi oleh sekelompok 

keluarga untuk membantu keluarga lain yang membutuhkan. Masih selaras dengan 

kemanusiaan dan kegiatan sosial, run for charity juga memiliki misi untuk membantu 

sesame dalam bentuk kemanusiaan. Pada aspek ketiga ini, tercatat menyumbangkan 

donasi sebesar Rp. 20.331.572.535 atau 21.70% dari total keseluruhan donasi, yakni 

Rp. 93.736.113.664. 

Pada unsur falah makro kedua, kebebasan berkeinginan memiliki dua aspek, 

yakni jati diri dan kemanusiaan. Pada aspek ini, peneliti melibatkan kategori campaign  

produk dan inovasi dan juga kategori karya kreatif, hal ini dilibatkan karena ketegori 

tersebut diinisiasikan dapat membentuk jati diri melalui kreatifitas yang dimiliki serta 

dapat mengembangkan inovasi secara mandiri. Aspek ini tercatat memiliki jumlah 

campaign sebesar 21 campaign atau dengan persentase sebesar 0,85% dalam 

berkontribusi mewujudkan falah makro, dan tercatat memberikan donasi sebanyak  

Rp.8.467.522.014 atau sebesar (9.03%) dari total donasi pada tahun 2017. 

Untuk aspek kedua penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang  

peneliti memasukan tiga kategori campaign yang berdasarkan hasil wawancara 

bersama tim kitabisa.com dapat dimasukkan pada aspek tersebut. Pada aspek ini 

terincikan yang termasuk adalah kategori beasiswa dan pendidikan, hal ini disebabkan 

beasiswa dan pendidikan merupakan penyediaan sumber daya manusia untuk generasi 

yang akan datang, jika beasiswa dan pendidikan terjamin baik, maka generasi yang 

akan datang juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memajukan bangsa. 

Selanjutnya, kategori campaign balita dan anak sakit, hal ini dikarenakan balita dan 

anak merupakan generasi yang akan datang, jika kesehatannya terjamin makan 

generasi yang akan terbentuk akan kuat, tangguh, dan dapat menjadi generasi yang 
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lebih baik. Terakhir peneliti memasukkan kategori campaign sarana dan infrastruktur, 

karena tanpa adanya sumber daya yang mati seperti fasilitas ini sebagai pendukung, 

maka sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik akan terhambat 

untuk melakukan kebebasan di masa mendatang (Tim Kitabisa.com, 2018). Pada aspek 

ini tercatat jumlah campaign sebesar 327 campaign atau dengan persentase sebesar 

13,32%. Meskipun tidak memiliki persentase yang sangat besar, namun pada aspek 

penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang ini memiliki persentase 

donasi terbesar yakni 27.26% atau Rp. 25.558.673.134 dari total donasi yakni 

Rp.93.736.113.664. 

Terakhir, pada unsur falah ketiga terdapat aspek kekuatan ekonomi dan 

kebebasan dari hutang dan kekuatan militer tercatat jumlah campaign sebesar 166 

campaign atau dengan persentase sebesar 6,76%. Kategori ini tidak tercatat langsung 

pada fitur kategori yang berada di laman kitabisa.com, namun peneliti menggunkan 

bantuan search dan kemudian menelaah secara manual isi dari campaign-campaign 

tersebut sehingga menemukan sebanyak 166 campaign. Dikarenakan kategori 

campaign dari aspek ini didapatkan dari hasil analisis peneliti, maka peneliti tidak 

dapat memberikan informasi besaran donasi yang masuk pada aspek tersebut, dan tidak 

tercantum pada catatan keuangan Yayasan Kita Bisa Indonesia pada tahun 2017. 

C. Pembahasan 

PT. Kita Bisa Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

sosial atau yang dikenal dengan sebutan Social Enterprise dan mulai beroperasi pada 

pertengahan tahun 2013 dengan meluncurkan situs crowdfunding kitabisa.com. Situs 

ini mendeklarasikan bahwa kitabisa.com merupakan social enterprise dan sangat 

menjunjung nilai-nilai gotong royong dalam budaya di Indonesia untuk membantu 

sesama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pernyataan mengenai social enterprise di atas 

juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Gendron (1996), bahwa kewirausahaan 

sosial merupakan sebuah mekanisme yang efektif untuk menghasilkan nilai dalam 
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bentuk kemasyarakatan, ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini, kitabisa.com juga 

memfasilitasi penggalangan dana bagi beberapa kategori campaign, seperti kegiatan 

sosial, bencana alam, lingkungan, bahkan hingga perekonomian bagi masyarakat di 

Indonesia. Sedangkan menurut Weerawardena (2006), perusahaan sosial adalah jenis 

organisasi sukarela yang memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis. Namun 

dalam hal ini, kitabisa.com memberikan fasilitas penggalangan dana online dengan 

potongan 5% bagi setiap donasi yang masuk, namun tidak berlaku untuk galang dana 

bencana alam dan zakat. Hal ini setara dengan hasil wawancara peneliti dengan tim 

kitabisa.com, bahwasannya dalam pemberian donasi akan dipotong sebesar 5% kecuali 

untuk donasi bencana alam dan zakat akan diberikan secara keseluruhan tanpa 

potongan apapun. 

Sebagai sebuah social enterprise, kitabisa.com juga memfasilitasi 

penggalangan dana untuk kategori ekonomi, membantu pembiayaan kesehatan, 

memberikan penggalangan dana untuk modal usaha, memberikan peluang bagi difabel 

untuk berkarya, dan masih banyak lagi peluang untuk membantu masyarakat menengah 

ke bawah dalam perekonomian di Indonesia yang dapat mengajukan penggalangan 

dana bagi mereka yang membutuhkan. Kitabisa.com secara tidak langsung 

memfasilitasi dan ikut membantu mengentaskan kemisikinan di Indonesia. Firdaus 

(2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa, sebagai pelaku kewirausahaan sosial 

berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakatdalam rangka mengurangi 

kemiskinan. Program yang berbasiskan pada pendekatan kewirausahaan telah terbukti 

secara nyata pada kemandirian masyarakat. Keberdayaan masyarakat menjadi nilai 

penting sebagaimana dalam konsep kewirausahaan sosial. Dalam hal ini peneliti telah 

melakukan wawancara dengan campaigner kitabisa.com yang telah berhasil dibantu 

oleh kitabisa.com. dari hasil wawancara peneliti bersama campaigner narasumber 1 

menyeutkan bahwa ia sangat bersyukur dengan adanya kitabisa.com dan sangat 

berterimakasih dengan pelayanan yang mudah, ramah, cepat, serta transparan. Dengan 

adanya kitabisa.com dapat mempertemukan #orang-orangbaik (sebutan bagi 
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campaigner dan donator) untuk dapat saling membantu dan berbagi, saling bahu-

membahu, gotong royong secara online melalui crowdfunding kitabisa.com (GW, 

2018). 

Kitabisa.com juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin pesat 

dalam mengelola perusahaan dan juga keuangannya seperti dalam wawancara, atau 

yang disebut dengan Financial Technology. Teknologi digital yang dimanfaatkan 

kitabisa.com yakni menggunakan sleekr sejak bulan maret 2017. Sleekr ini dapat 

membantu dan mempermudah dalam sistem Human Resource, Finance pada PT. Kita 

Bisa Indonesia. Sleekr merupakan Platform Bisnis #1 yang terdiri dari Software HR 

dan Akuntansi sebagai solusi dari UKM Indonesia. Sleekr percaya bahwa teknologi 

akan menjadi solusi utama bagi perusahaan yang lebih efektif, efisien dan 

menyenangkan (https://sleekr.co/tentang-sleekr/, 2018). 

Banyak fitur di Sleekr yang sangat mempermudah sistem HR even Finance di 

Kitabisa. Claim Reimbursement tinggal request dan upload, bahkan bisa melalui 

handphone. Report finance, cuti, payroll sekali click download sudah langsung 

jadi. Database aman dan perusahaan akan lebih go green karena tidak perlu print-print 

kertas. Memanfaatkan teknologi dalam mengelola finansial atau sistem keuangan itu 

sangat mempermudah sekali. Sebelum menggunakan sleekr seluruh data keuangan 

dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan banyak human error (kesalahan yang 

dilakukan manusia),  salah input, salah hitung. Tapi setelah menggunakan sleekr 

semuannya menjadi cepat dan mudah, manfaatnya secara langsung, proses pun jadi 

cepat dan tepat. 

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sistem keuangan di PT. Kita 

Bisa Indonesia memberikan perubahan yang signifikan dan dapat mengorganisir 

pengelolaan finansial secara lebih efektif . kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

pengelolaan keuangan dapat lebih diminimalisisr dan para pekerja dapat lebih 

produktif karena waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat sehingga dapat digunakan 

https://sleekr.co/tentang-sleekr/
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untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Penryataan tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Gibson (2015) yang menemukan bahwa Financial 

Technology memiliki dampak pada model layanan keuangan tradisional secara global 

di Irlandia, dan Fintech menjadi bagian atau pemain utama dalam strategi dinamis 

untuk masa depan di Irlandia. Pada penelitian lain yang juga mendukung pernyataan di 

atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Chrismastianto (2017) yang menemukan 

bahwa, teknologi finansial memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan 

kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat 

mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, 

khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan 

Terpencil). Pada realitanya kitabisa.com telah merasakan perbedaan atau perubahan 

dalam aspek yang lebih baik yang tertuang dalam pernyataannya, dan terjadi 

peningkatan efektivitas serta produktivitas pada karyawan di kitabisa.com. 

Pada penelitian ini dirumuskan satu permasalahan, yakni bagaimana kontribusi 

kitabisa.com dalam mewujudkan falah aspek makro. Untuk menjawab permasalahan 

ini, peneliti melakukan perhitungan persentase dari jumlah campaign yang ada pada 

website kitabisa.com dan kemudian menganalisisnya dengan aspek-aspek falah makro 

dengan tambahan data dari hasil wawancara bersama tim kitabisa.com dan para 

campaigner yang telah berhasil terdanai dari laman kitabisa.com. 

Pada hasil analisis, ditemukan bahwa pada ketiga unsur falah berdasarkan teori 

dari Khan (1994) menyebutkan ada 3 unsur falah dengan 8 aspek makro. Pada unsur 

falah pertama, terdapat aspek makro keseimbangan ekologi dan lingkungan dengan 

total campaign sebesar 1722 (70,17%), kemudian pada aspek makro kedua, 

pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua 

penduduk total campaign sebesar 66 (2,68%). Pada aspek ketiga kebersamaan sosial, 

ketiadaan konflik antar kelompok total campaign sebesar 146 (5,94%). Pada unsur 

kedua falah makro, kebebasan berkeinginan, pada aspek makro jati diri dan 
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kemandirian dengan total campaign sebesar 21 (0,85%), sedangkan pada aspek 

keduanya, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang dengan total 

campaign sebesar 327 (13,32%). Pada unsur falah terakhir, yakni pada unsur kekuatan 

dan harga diri, terdapat dua aspek, yakni aspek kekuatan ekonomi dan kebebasan dari 

hutang dengan total campaign sebesar 166 (6,76%). Dan pada aspek terakhir adalah 

kekuatan militer dengan total campaign sebesar 6 (0,24%). 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa kontribusi kitabisa.com dalam 

mewujudkan falah dapat dilihat dari seberapa besar kitabisa.com memfasilitasi 

campaign-campaign yang termasuk pada aspek-aspek falah makro seperti yang 

dijelaskan di atas. Menurut Soekanto (2000) mengartikan kontibusi sebagai bentuk 

iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, ide, bantuan materi, dan 

segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada 

suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kitabisa.com 

berkontribusi dalam hal pemberian ide dalam merubah penggalangan dana yang 

berawal dari nilai-nilai budaya masyarakat seperti gotong royong menjadi sebuh wadah 

untuk membantu sesama yang berdampak positif bagi kehidupan manusia.  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa, dari total 

campaign sebanyak 2618 campaign yang berada pada website kitabisa.com pertanggal 

06 September 2018 terhitung 2454 di antaranya merupakan campaign yang dapat 

dikategorikan sebagai aspek falah makro. Dengan demikian, kitabisa.com sebagai 

social enterprise dapat berkontribusi dalam mewujudkan falah makro dengan cara 

menjadi fasilitator campaign yang termasuk pada kategori aspek-aspek falah makro 

dengan persentase sebesar 93,74%, dan tercatat sebanyak 61,33% yang berhasil 

dikumpulkan dan disalurkan kepada para campaigner pada tahun 2017 atau dengan 

besaran nominal Rp.57.486.031.908 dari total donasi yang masuk sebesar 

Rp.93.736.113.664. 

 


