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ABSTRAKSI 
 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melaporkan 
fakta mengenai pola filantropi Islam berbasis perusahaan pada BMM ditinjau dari 
relasi kelembagaan, manajeman penghimpunan dana, manaemen pengembangan 
program, dan sistem pengawasan program. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Analisis dilakukan 
secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis spradley yang meliputi  
analisis domain,taksonomi,  komponensial dan tema. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola filantropi yang terwujud dalam 
program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) pada  
tinjauan kelembagaan Adalah pola long distance services, integrated linkage. Pola 
penghimpunan dana adalah pola commercial sector support yang dipengaruhi 
oleh trust, brand, program. Pengembangan program KUM3 adalah pemberdayaan 
bertahap dan berkelanjutan melalui  micro entrepreneur dan microfinance. Pola 
pengawasan program melalui sistem jemput bola, pengguliran bertahap dan 
berkelanjutan, edukasi moral dan spiritual, dan mekanisme kepemilikan. 
Gambaran  keseluruhan penelitian ini adalah pola filantropi Islam berbasis 
perusahaan pada BMM. 
 
Kata kunci: Islamic philanthropy, micro entrepreneur, microfinance,KUM3 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the research is to know and report the fact of the 
Islamic philanthropy based on enterprise in BMM that is observed from the 
institutional relation, management of fund rising, management of development 
program, and system of monitoring program. 

In this research, researcher used qualitative approach and the analysis used 
was descriptive analytically by using spradley analysis technique including 
domain, taxonomy, component, and theme analysis. 

This research reveals that the philanthropy model applied in KUM3 
program (Muamalat Micro Entrepreneur  based on Masjid) of the institutional 
relation observation is long distance services and integrated linkage model. In 
addition, the fund rising model is commercial sector support model that 
influenced by trust, brand, program. The program of KUM3 development is the 
gradual and continuous empowerment through micro entrepreneur and 
microfinance. Moreover, the monitoring program is through system of jemput 
bola, gradual and continuous financing, moral and spiritual  education, and 
ownership system. The holistic description of the research is the Islamic 
philanthropy model based on enterprise in BMM. 
 
Keywords: Islamic  philanthropy, micro entrepreneur, microfinance, KUM3   



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia sangat cepat. Sektor perdagangan 

meluas seiring dengan iklim kompetisi di pasar global. Sementara itu, sektor 

manufaktur dan jasa juga tidak berhenti berlomba dalam mencapai tujuan 

komersial meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dalam sebuah wadah 

perusahaan.  Dalam satu dekade terakhir,  Indonesia mencatat pertumbuhan 

ekonomi tertinggi  (www.bi.go.id). Hal ini ditunjukkan dengan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia sepanjang tahun 2007 mencapai Rp. 3.957.403.900 juta 

yang mencerminkan kegiatan ekonomi dari berbagai bidang usaha di dalam 

negeri. 

Sektor industri mengalami laju pertumbuhan yang mengesankan. Sektor 

ini menghasilkan Rp 2.172.336 M selama tahun 2007 pada PDB (Produk 

Domestik Bruto) indonesia.  Nilai tersebut meningkat 15% dari tahun sebelumnya 

(www.bi.go.id).  Kontribusi  sektor industri  terhadap PDB sangat besar 

dibandingkan sektor yang lain. Kontribusi tersebut mencapai 54% dari total PDB 

Indonesia.     

 Di lain pihak, Perkembangan industri yang begitu pesat ternyata belum 

diikuti dengan peningkatan kemakmuran masyarakat indonesia secara umum. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa di tahun 2007 terdapat 37,2 juta 

orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Istilah garis kemiskinan merujuk 
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pada garis batas nilai uang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan 

dan nonmakanan yang dibutuhkan individu agar dicapai  kehidupan yang layak. 

Pada tahun 2007, garis batas tersebut adalah  pengeluaran per kapita setiap bulan 

Rp. 166.697 (www.bps.go.id).       

Kondisi-kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk peduli pada 

masalah sosial ekonomi yang membelit sebagian warganya. Hal ini dibuktikan 

dengan maraknya program bantuan dari pemerintah. Dana sosial dari  pemerintah 

berupa Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Kawasan Terpadu (PKT), 

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani (P4K), Jaring Pengaman Sosial (JPS), 

Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikucurkan agar 

masyarakat tetap memiliki daya beli.  

Di tengah peran negara yang belum dapat menjamin kesejahteraan warga 

negaranya, maka  filantropi menjadi alternatif solusi bagi gerakan antikemiskinan 

yang dikelola oleh warga sipil. Dalam hal ini, warga sipil seringkali 

bersinggungan dengan masalah-masalah sosial di lingkungannya. Apabila  

kemiskinan dapat ditekan, maka potensi-potensi yang mengarah kepada konflik, 

kekerasan, kriminalitas, penipuan, gizi buruk, kebodohon dapat dikurangi. Namun 

demikian gerakan tersebut akan lebih efektif apabila tergabung dalam sebuah 

wadah lembaga, karena lembaga juga dapat berperan dalam upaya mengarahkan 

pada pendekatan terintegrasi dalam mengatasi masalah kemiskinan. 

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan 

(services) dan asosiasi (association) secara suka rela untuk membantu pihak lain 
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yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi 

didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (voluntary 

action for the public goods). Sebagai suatu  upaya-upaya penyelesaian  

permasalahan ekonomi, filantropi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. 

Pertama, pendekatan karitas  (charity) yaitu amal-amal sosial dalam bentuk 

bantuan atau pelayanan langsung.   Sifat filantropi ini hanya mengatasi gejala 

untuk memenuhi kebutuhan sosial jangka pendek. Kedua, pendekatan keadilan 

sosial dimana aktivitas filantropi diarahkan pada perubahan struktur ekonomi 

masyarakat yang bersangkutan. Filantropi ini membutuhkan waktu relatif lebih 

lama dan aktivitas pendampingan yang intens. 

Di kalangan umat Islam, aktivitas filantropi merupakan aplikasi dari 

perintah zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yang tertuang dalam Al-Qur’an dan 

hadist. Kedekatan konsep antara keduanya melahirkan istilah filantropi Islam. 

Filantropi Islam diwakili oleh Lembaga Amil Zakat yang menjadi perantara 

muzaki (wajib zakat) dan mustahik (penerima zakat). Amil zakat dibedakan 

menjadi dua menurut kelembagaan yang menaunginya. Pertama, Badan Amil 

Zakat (BAZ) yaitu amil zakat yang berada pada struktur pemerintahan dan berada 

di masing-masing profinsi. Sedangkan dalam lingkup nasional badan tersebut 

dikenal dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kedua, Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yaitu amil zakat non-pemerintah di bawah naungan Yayasan (YDSF, 

Surabaya), ta’mir masjid (LAZIS masjid al-Markaz al-Islami, Makasar), atau 

lembaga independen (Pos Keadilan Peduli Umat, Jakarta) bahkan perusahaan 

(Bitul Maal Muamalat, Jakarta)  
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Peran lembaga filantropi Islam dalam lingkup nasional mencatat kinerja 

yang mengesankan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik 

terhadap  lembaga filantropi Islam di Indonesia. Hasil survey pada tahun 2004 

menyatakan bahwa kepercayaan kepada LAZ dan BAZ semakin meningkat 6-

15% pada tahun 2004 (Antonio, 2005). Selain itu, lembaga filantropi mampu 

menghimpun dana secara kolektif  dari kalangan elit dan mempunyai jaringan 

yang kuat mengakar di masyarakat kalangan bawah. 

Kekuatan filantropi Islam dalam perspektif kelembagaan diawali oleh  

Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DDR). Saat ini DDR  kini telah dikenal 

sebagai LAZ  profesional, moderat, dan inklusif. Profesional karena menerapkan 

asas-asas manajemen pengelolaan organisasi secara konsisten dengan 

mempekerjakan tenaga-tenaga terdidik dan ahli. Moderat karena memiliki 

interpretasi dan ijtihad baru dalam pemanfaatan zakat, tidak hanya untuk 

kebutuhan karitas semata tapi mengarah pada pengembangan pemberdayaan 

ekonomi rakyat kecil. Inklusif karena keterbukaannya memberi donasi lintas 

agama, suku, wilayah, dan gender (Hermanita, 2005). Dengan citra ini DDR 

semakin mudah menghimpun dana sosial dalam cakupan yang luas. Sasaran 

utama donatur DDR adalah kelompok menengah ke atas dengan alasan sumber 

dana yang dapat terhimpun relatif lebih besar dan merupakan kalangan terdidik 

yang dapat diyakinkan dengan akuntabilitas dan transparansi pihak manajemen. 

Selain itu, segmen yang dibidik DDR adalah perusahaan dimana di sana 

menyimpan potensi zakat kolektif yang sangat besar. 
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Keberhasilan lembaga-lembaga Islam non-pemerintah dalam aktivitas 

filantropi ini tidak terlepas dari usaha kontinyu  Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang terlibat di dalamnya. Mobilitas  progresif lembaga-lembaga filantropi Islam 

di Indonesia mengarah pada sebuah gerakan revitalisasi (menghidupkan kembali 

peran Islam dalam penyelesaian masalah-masalah sosial).  Modifikasi dan inovasi  

dikembangkan dalam program-programnya baik dalam penghimpunan maupun 

penyaluran dana, sehingga  istilah zakat tidak terkesan kuno. Inilah yang 

menimbulkan antusiasme para calon  muzaki sehingga mempercayakan zakatnya 

untuk dikelola lembaga terkait. 

Pendekatan lembaga sebagai wadah filantropi cukup efektif dalam 

memobilisasi dana sosial masyarakat . Fakta menunjukkan bahwa aktivitas 

filantropi yang dilakukan mandiri dalam bentuk karitas, sumbangan langsung 

cenderung menimbulkan dampak negatif. Menurut  Prihatna (2005) pendekatan 

tersebut dapat menimbulkan relasi kekuasaan yang melanggengkan ego 

penderma, sebaliknya para penerima cenderung bertahan dalam keadaan ekonomi 

sebelumnya karena terbuai dengan pendapatan karitas.   Tragedi zakat Pasuruan 

yang terjadi pada bulan Ramadhan 1429H merupakan sebuah potret relitas  

kondisi di atas. 

Keterkaitan antara filantropi dengan usaha dunia usaha sangat kuat. 

Bahkan pemerintah menganjurkan setiap perusahaan mempunyai program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu program sosial sebagai tanggung 

jawab moral perusahaan kepada masyarakat. Beragam program dalam CSR 



 6

meliputi: beastudi, pemeliharaan lingkungan hidup, santunan masyarakat miskin, 

dll. Program-program tersebut diharapkan dapat menjembatani perusahaan dengan 

lingkungan sosialnya.  

Di antara sekian banyak perusahaan di Indonesia, sebagian perusahaan 

telah mendeklarasikan diri sebagai usaha syari’ah seperti perbankan syari’ah, 

asuransi syari’ah, dan hotel syari’ah. Label tersebut muncul karena prinsip 

pengelolaan usaha didasarkan pada syari’ah Islam. Kemudian Islamisasi tersebut 

menjalar pada semua tata nilai dan isi perusahaan. Dalam hal ini muncul  zakat 

korporasi sebagai satu mekanisme distribusi pendapatan perusahaan. 

Zakat korporasi  merupakan bagian dari filantropi Islam yang mempunyai 

potensi yang sangat besar. Hal ini didasarkan pada asumsi pertama, 85% dari 

penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah tersebut merupakan jumlah muslim 

terbesar di dunia. Kedua, dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp 9.630.342.337 

M, seharusnya zakat yang terkumpul 2,5% adalah sebesar Rp 44,1 T (Beiq,2008). 

Zakat watch menyebutkan angka Rp 19,63 T untuk potensi zakat perusahaan 

BUMN (Wahjunianto, 2006). 

 Pada kenyataanya, potensi  zakat yang besar tersebut belum dapat 

dinikmati sebagai dana zakat yang siap dibagikan pada mustahik. Hal ini 

dikarenakan sifat zakat bukan merupakan instrumen formal yang diwajibkan 

pemerintah. Belajar dari negara tetangga Malaysia, negara tersebut telah menata  

penanganan zakat dengan mapan meskipun jumlah umat Islam di sana lebih 

sedikit daripada di Indonesia. Pada tahun 2006 Malaysia telah mampu 
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mengumpulkan 0, 16% persen dari total potensi zakat yang dihitung dari besaran 

PDB (Jawa Pos, 2008). Dari sudut pandang regulasi, Malaysia menerapkan 

pengurangan pada beban pajak sehingga tidak memberatkan muzaki karena 

membayar pungutan ganda. 

Upaya penghimpunan zakat sangat terkait dengan dogma agama Islam.  

Islam memandang setiap harta yang dimiliki sebagai titipan yang wajib dikelola di 

jalan yang benar untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Di dalam titipan itu 

terdapat bagian 2,5% bagian yang wajib dikeluarkan bagi mustahik (8 asnaf yang 

berhak menerima zakat) untuk mensucikan sisa bagian 97,5%. Kitab suci umat 

Islam Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang dimiliki 

seperti yang diungkapkan dalam Q.S. At-Taubah:103 ” Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan 

mereka....” Penekanan tentang pentingnya zakat bagi umat Islam senantiasa 

diulang-ulang dalam perintah Al-Qur’an. Bahkan perintah zakat seringkali 

disandingkan dengan perintah sholat. Bisa dikatakan bahwa zakat merupakan 

salah satu pilar agama, di mana posisinya sangat penting menjadi penopang 

ekonomi umat.  

Budaya masyarakat turut mempengaruhi  kolektibilitas zakat. Misalnya 

pada budaya masyarakat tradisional maka proses pemahaman dan penghimpunan 

dana lebih mudah digerakkan oleh amil zakat berbasis masjid  karena masjid 

setempat  menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus kegiatan sosial ekonomi 

umat di lingkungan tersebut. Amil zakat berbasis masjid di lokasi pedesaan cukup 
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efektif mempraktikkan manajemen zakat namun sayangnya proses kerja mereka 

terbatas yakni pada bulan ramadhan saja.  

 Pendekatan kelembagaan zakat meraih segmen masyarakat Islam rasional 

di perkotaan. Sifat terdidik dari segmen ini menuntut kinerja amil zakat yang 

profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. LAZ DDR dan PKPU 

telah membuktikan integritas sebagai amil zakat yang meraih simpati segmen ini. 

Sosialisasi zakat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara sebagai langkah 

menuju gerakan sadar zakat. Lebih jauh lagi, relasi LAZ tidak terbatas individu 

melainkan relasi perusahaan swasta maupun BUMN sehingga dimungkinkan 

dapat menghimpun zakat korporasi maupun zakat kolektif secara maksimal.   

 Pendekatan lainnya adalah basis perusahaan jasa intermediasi keuangan. 

Pendekatan ini melibatkan dua kepentingan yaitu kepentingan komersial dan 

kepentingan amal namun keduanya berada pada struktur yang terpisah. Gambaran 

mengenai pola hubungan tersebut adalah  Bank  sebagai lembaga intermediasi 

keuangan mengikat perjanjian dengan nasabah atas kepentingan zakat yang perlu 

dikeluarkan dari nilai harta. Segmen yang direbut berada pada lingkaran 

perusahaan yang bersangkutan terdiri dari para eksekutif, karyawan dan  nasabah. 

 Baitul Maal Muamalat (BMM) adalah wujud dari filantropi Islam dengan 

pendekatan basis perusahaan. Lembaga Amil Zakat ini awalnya bernaung di 

bawah Bank Muamalat Indonesia yang digunakan untuk menampung zakat 

korporasi, zakat karyawan dan nasabah. Konsep amil perusahaan ini  unik karena 

mekanisme penghimpunan dana terintegrasi namun pengelolaan dana bersifat 
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independent  dalam perkembangannya BMM dipercaya untuk mengelola dana 

dari Timur Tengah untuk pemberdayaan ekonomi umat. 

 Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu Bank Umum Syari’ah 

(BUS) di Indonesia. BMI merupakan Bank  pertama  di Indonesia yang 

menerapkan  prinsip Syari’ah dalam menjalankan bisnisnya. Pengalaman BMI 

dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi pada tahun 1997 merupakan nilai lebih 

yang hanya dimiliki BMI di antara Bank Syari’ah yang lain. Di samping itu BMI 

telah mengumpulkan sejumlah prestasi diantaranya: ”Bank sangat bagus” dari 

majalah Info Bank, ”Bank devisa paling aman” versi Info Bank dan Pilar. Pada 

tahun 2004 BMI mendapat penghargaan superbrand sebagai merek Bank Syariah 

terkuat. Saat ini BMI telah melahirkan dua lembaga pendukung aktivitas yaitu 

Muamalat Institute (BMI) yang beroperasi sebagai Lembaga pengajaran Ekonomi 

Syari’ah dan Baitul Mal Muamalat ( BMM) yang beroperasi sebagai LAZ. 

Baitul Mal Muamalat sebagai lembaga amil zakat mengelola zakat, infaq, 

dan shodaqoh di linkungan BMI. Dengan demikian sinergisitas antara BMI 

sebagai perusahaan jasa keuangan dengan lembaga amil zakat mutlak diperlukan 

untuk mencapai dua tujuan sekaligus yaitu tujuan perusahaan dan tujuan sosial. 

Penelitian ini mencoba mengeksplore pola hubungan perusahaan dan Lembaga 

Amil zakatnya yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Baitul Maal Muamalat dalam 

bingkai judul:“Pola Filantropi Islam Berbasis Perusahaan pada Baitul Maal 

Muamalat (BMM)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini adalah 

Bagaimana pola  filantropi Islam berbasis perusahaan pada  Baitul Maal 

Muamalat (BMM) ditinjau dari relasi kelembagaan,  manajemen penghimpunan 

dana, pengelolaan, program pemberdayaan ekonomi, serta sistem pengawasan 

program? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui dan melaporkan fakta mengenai pola filantropi Islam berbasis 

perusahaan pada  Baitul Maal Muamalat (BMM) ditinjau dari relasi kelembagaan,  

manajemen penghimpunan dana, pengelolaan, program pemberdayaan ekonomi, 

serta sistem pengawasan program. 

 

1.4  Motivasi Penelitian 

 Motivasi penelitian ini adalah karena adanya fenomena sosial yang terjadi 

di tengah masyarakat. Fenomena tersebut antara lain:adanya tragedi  zakat yang 

merupakan cerminan kemiskinan sekaligus manajemen distibusi pendapatan yang 

belum ditangani dengan baik, semakin melejitnya  lembaga filantropi Islam dalam 

satu dekade terakhir dan berkembangnya wacana zakat korporasi di kalangan 

akademisi dan praktisi Ekonomi Islam. Berangkat dari fenomena-fenomena 

tersebut, penulis  menjadikannya sebagai bahan yang menarik dan bermanfaat 

untuk diteliti. 
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1.5 Manfaat penelitian 

 Adapun setelah tujuan tercapai, maka penelitian ini akan bermanfaat 

sebagai referensi dalam manajemen kelembagaan filantropi Islam di Indonesia. 

Selain itu, manfaat praktis yang akan didapatkan adalah   teknik penghimpunan, 

pengelolaan, dana filantropi yang berbasis perusahaan, dalam hal ini adalah 

perusahaan jasa keuangan, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Selain itu, penelitian 

ini akan bermanfaat sebagai dokumentasi tertulis tentang program pemberdayaan 

masyarakat sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

Baitul Mal Muamalat (BMM). 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam 

2.1.1. Islam dan sistem hidup (way of life) 

 Islam merupakan sistem hidup bersifat integratif dan komprehensif atau 

sempurna (Sakti, 2007). Integratif berarti meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia di dunia, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Selain 

itu juga meliputi semua sisi kehidupan sehingga mencerminkan kesempurnaan 

sebagai sistem hidup. Islam memandang bahwa bumi dan isinya merupakan 

amanah dari Allah SWT kepada  manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan bersama. Gambaran tersebut terdapat pada gambar 2.1 berikut ini : 

Gambar 2.1 
Islam a Comprehensif Way of Life 
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Sumber : Zarqa (1959) dalam Antonio (2005)
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Klasifikasi di atas adalah pengembangan dari ulama fiqih Islam untuk 

mempermudah dalam memahami ruang lingkup Islam yang sangat luas. Aqidah 

dan akhlaq memiliki sifat tetap di mana keduanya tidak mengalami perubahan 

seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Sedangkan  syariah senantiasa 

berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Dengan demikian 

Islam sebagai agama penutup bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif 

berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) 

maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal berarti bahwa syariah Islam 

dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir.  

 Konsep Muamalah dalam Islam bersifat luas dan fleksibel. Di samping itu 

tidak memberikan perlakuan khusus bagi muslim atau non-muslim. Muamalah 

dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia 

dalam urusan duniawi dan pergaulan sosial ( Suhendi, 2002 dalam 

Wibowoningsih, 2008). Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah 

yang wajib ditaati. Aturan tersebut terkait  hubungan manusia dengan manusia 

dalam hal cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Bidang muamalah 

memungkinkan manusia berinovasi dan berkreasi sejauh batasan-batasan syar’i. 

Ruang tersebut merupakan ruang manusia terutama ulama untuk melakukan 

proses ijtihad,yaitu pemikiran mendalam untuk menentukan sebuah hukum. 

Kaidah fiqih Muamalah menyatakan bahwa: “ Segala sesuatu diperbolehkan, 

kecuali ada larangan dalam Quran atau sunnah ” (Karim, 2004). 

Konsep muamalah dalam bidang ekonomi berkembang menjadi ilmu 

Ekonomi Islam. Khan dalam Sakti (2007), mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai 
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ilmu yang bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai 

dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan 

partisipasi. Islam sebagai agama rahmatan lil ’alamin  atau rahmat bagi seluruh 

alam tercermin dalam hubungan ini karena tidak membatasi kepentingan umat 

Islam saja. Allah SWT memberikan suatu anugerah kepada manusia berupa 

manhaj al-hayat yaitu sistem kehidupan dan wasilah al-hayat atau sarana 

kehidupan bagi seluruh manusia. 

Manhaj al-hayat merupakan seluruh aturan kehidupan manusia yang 

bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut bertujuan untuk 

menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya. Imam Al-Ghazali merinci 

tujuan syari’ah atau maqashid syari’ah   meliputi keselamatan agama, diri, akal, 

harta benda, dan keturunan. Sedangkan wasilah al-hayat adalah segala sarana dan 

prasarana kehidupan yang diciptakan untuk kepentingan hidup manusia secara 

keseluruhan, seperti air, udara, hewan, dan tumbuhan (Antonio, 2005). 

 

2.1.2 Bangunan ekonomi Islam  

Kerangka  ekonomi Islam yang menjelaskan tentang perilaku, prinsip, 

maupun teori dirujuk dari kitab suci Al-Qur’an dan tata cara perekonomian pada 

zaman nabi. Meskipun dalam perubahan zaman terjadi banyak perkembangan 

aktivitas perekonomian namun garis besar konsep bersifat tetap dan menjadi ciri 

bagi sistem ekonomi Islam. Adapun kerangka tersebut dapat digambarkan sebagai 

sebuah bangunan seperti pada gambar 2.2 sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

Bangunan Ekonomi Islam 

 
 

 

 

 

 
 
 
Sumber: (Karim, 2003) 

Sumber: Karim (2003) 

Menurut Karim (2003), bangunan ekonomi Islam didasarkan pada lima 

nilai universal, meliputi  : 

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)  

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid akan memahami 

bahwa Allah SWT adalah pemilik yang hakiki sedangkan manusia hanya 

diberi amanah untuk “memiliki” dalam sementara waktu sebagai ujian bagi 

manusia yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. 

2. ‘Adl (Keadilan) 

Menurut Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dari 

segi ekonomi hal ini berarti pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi apabila merugikan orang lain atau merusak alam.   

3. Nubuwwah (Kenabian) 

Diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan petunjuk dari 

Allah SWT kepada manusia tentang bagaimana hidup dengan benar menurut 
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tuntunan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan 

sempurna telah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar 

mendapat keselamatan di dunia dan akhirat, meliputi empat sifat utama siddiq, 

amanah, fathanah, dan tabligh. 

4. Khilafah (Pemerintahan) 

Pemerintah memiliki peranan untuk menjamin perekonomian agar berjalan 

sesuai dengan syariah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-

hak manusia. Hal ini dalam kerangka mencapai maqashid al syariah (tujuan-

tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan 

kesejahteraan manusia di mana dapat dicapai dengan adanya perlindungan 

keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. 

5. Ma’ad (Hasil) :  

Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang 

sehingga memporeleh imbalan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-

Ghazali dalam kehidupan ekonomi dan bisnis motivasi para pelaku bisnis 

adalah untuk mendapat laba dunia dan akhirat. 

 Lima nilai universal tersebut akan menjadi dasar inspirasi untuk 

menyusun teori-teori ekonomi Islam yang nantinya menjadi ciri-ciri sistem 

ekonomi Islam meliputi : 

1. Multitype ownership (Kepemilikan multijenis)  

Nilai tauhid dan adil akan melahirkan konsep multitype ownership yang 

berarti Islam mengakui kepemilikan swasta, negara, atau campuran. Hal ini 

terjemahan dari nilai tauhid yaitu pemilik primer langit, bumi, dan isinya 
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adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelola sehingga 

manusia sebagai pemilik sekunder. Namun untuk menjamin nilai keadilan 

maka cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. 

2. Freedom to act (Kebebasan bertindak) :  

Nilai nubuwwah, nilai keadilan, dan nilai khilafah akan melahirkan prinsip 

freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku ekonomi. Setiap 

individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang tetap berada dalam 

kerangka norma-norma Islami dan mendorong lahirnya pribadi yang 

profesional dan prestatif sesuai dengan syariah yang nantinya mampu 

mewujudkan suatu mekanisme pasar dalam perekonomian dengan prinsip 

keadilan dengan menghindari mafsadah (segala yang merusak), riba 

(tambahan yang didapat secara zalim), gharar (uncertainty), tadlis (penipuan), 

dan maysir (perjudian). Selain itu adanya jaminan pemerintah (good 

governance) untuk menjamin tidak dilanggarnya prinsip syariah akan 

menciptakan iklim ekonomi yang sehat. 

3. Social Justice (Keadilan sosial) 

Nilai khilafah dan nilai ma’ad akan melahirkan prinsip keadilan sosial. 

Pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar 

rakyatnya dan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara kaya dan miskin. 

Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan 

pada mekanisme harga. Hal ini dikarena apabila terjadi penyimpangan dalam 

perekonomian maka Islam membolehkan adanya intervensi.  
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2.2. Baitul Mal Era Rasulullah SAW 

2.2.1. Gambaran Baitul Mal Era Rasulullah SAW 

Pada masa Abad ke-7 peradaban dunia dikuasai oleh Romawi dan Persia. 

Setiap peradaban mempunyai system pemerintahan untuk mengatur rakyatnya. 

Dalam mengatur kekayaan Negara, pemerintah yang diwakili raja dan 

bendaharawannya berhak memungut dan membelanjakan harta rakyat sesuka hati. 

Reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau diangkat sebagai kepala 

Negara adalah hasil pungutan pendapatan dikumpulkan dalam Baitul Mal 

kemudian dbelanjakan sesuai kebutuhan Negara.  Baitul Mal yang berarti rumah 

harta atau bendahara Negara sebagai tempat penyimpanan kekayaan bersama 

kaum Muslimin (Karim, 2004).  

Baitul mal pada masa Rasulullah bertempat di masjid Nabawi di mana di 

sana adalah kantor pusat pemerintahan, pusat pengajaran dan dakwah Islam 

sekaligus berhimpitan dengan rumah Rasulullah. Harta yang berhasil dihimpun 

oleh Baitul Mal berstatus sebagai milik Negara. Penggunaan harta dibedakan 

menjadi dua: pertama, pendapatan zakat dan ushr tidak dicampur dengan 

pendapatan lain dan hanya didistribusikan pada kalangan terbatas yaitu 8 asnaf 

mustahik (fakir miskin, yatim, orang yang berhutang, muallaf, amil, hamba 

sahaya, ibnu sabil, dan fi sabilillah). Sedangkan pendapatan lainnya digunakan 

untuk keperluan negara.  
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2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Baitul Mal Masa Rasulullah 

Sejak nabi berhijrah ke Madinah, sejak saat itu umat Islam mulai menata 

kehidupan sosialnya. Aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai 

Islam seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan. Madinah 

merupakan sebuah Negara yang baru terbentuk tanpa warisan sedikitpun. 

Pertikaian di tengah masyarakat sebelum datangnya Islam merupakan alasan tidak 

berkembangnya ekonomi pada waktu itu. Namun demikian kondisi tersebut 

berangsur membaik seiring dengan kokohnya pemerintahan Madinah saat itu. 

Sejarah menyebutkan bahwa terdapat  Perbedaan yang mendasar dalam 

pengelolaan distribusi  pendapatan pada masing-masing periode Mekah dan 

Madinah. Perbedaan tersebut  digambarkan dalam gambar 2.3 berikut: 

Gambar  2.3 

Distribusi pendapatan pada periode Mekah dan Madinah 

 

Sumber: Uwes (2005) dalam Hafidhudin dkk (2005) 

Periode Mekah • Fakir-miskin 
• Yatim-piatu 
• Peminta-minta 
• Tidak berkecukupn 
• Terlantar dalam 

perjalanan 

Periode Madinah Zakat 

• SOSEK (fakir miskin, hamba 
sahaya, penghutang) 

• SOSPOL, memperkuat ke-
Islaman (mu’allaf) 

• Islamisasi budaya, 
ekonomi,pertahanan 
keamanan (sabilillah, ibnu 
sabil) 

• Pemerintah (amil) 

Zakat 
(infaq) 
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Pada  periode Mekah, pemasukan umat Islam berupa zakat/ infaq (zakat 

pada periode Mekah masih dikenal dengan infaq karena belum ada aturan 

mengenai nishab zakat) yang bersifat sukarela berupa komitmen perorangan tanpa 

ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum. Keterbatasan  sumber pendapatan 

pada periode Mekah mengakibatkan distribusi yang terbatas pula. Zakat 

diwajibkan ketika memasuki tahun ke-2 Hijriyah di Madinah. Pada awalnya 

perintah zakat dalam bentuk zakat fitrah sedangkan zakat mal diwajibkan pada 

tahun ke-9 Hijriyah.   

Periode Madinah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini 

dibuktikan beragamnya sumber pendapatan yang dapat dhimpun oleh 

pemerintahan Islam saat itu. Sumber pendapatan utama pada masa itu adalah 

zakat dan ’ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan). Di samping itu 

terdapat pendapatan yang bersifat pajak yakni jizya (pajak yang dibebankan 

kepada orang-orang non-Muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, 

kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer) dan kharaj 

(pajak atas tanah) Sedangkan sumber-sumber pendapatan yang bersifat skunder 

antara lain: 

1. Uang tebusan para tawanan perang 

2. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran diyat kaum muslimin setelah 

fathu makkah. 

3. khums (bagian seperlima) atas barang temuan atau harta karun 
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4. Amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta kaum muslimin 

yang meninggal tanpa ahli waris atau harta kaum muslimin yang telah 

murtad dan pergi meninggalkan negaranya 

5. Wakaf, yakni harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim 

untuk kepentingan agama Allah  

6. Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslimin 

yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama 

masa darurat 

7. Zakat fitrah 

8. sedekah dan kafarat  ( denda atas kesalahan yang dilakukan seorang 

Muslim saat kegiatan ibadah). 

Klasifikasi sumber-sumber pendapatan di atas dapat diringkas dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 

Sumber-sumber pendapatan negara masa Rasulullah 

No Kaum Muslim Kaum Non-Muslim Umum 
1. Zakat Jizya Ghanimah 
2. Ushr (5-10%) Kharaj Fai 
3. Ushr (2,5%) Ushr (5%) Uang tebusan 
4. Zakat fitrah  Pinjaman 
5. Wakaf  Hibah 
6. Amwal fadilah   
7. Nawaib   
8. Sedekah lain   
9. Khums   
Sumber:  (Karim, 2004) 
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2.3. Ruang Lingkup Filantropi 

2.3.1. Definisi Filantropi 

 Istilah filantropi (philantropy) berasal dari bahasa yunani, philos (cinta) 

dan anthropos (manusia). Secara harfiah, filantropi dapat diartikan sebagai 

konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayangan (services) dan asosiasi 

(association) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan 

sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai 

tindakan sukarela untuk kepentingan publik (voluntary action for the public 

goods) (Prihatna, 2005). 

 

2.3.2. Macam- Macam Filantropi 

 Menurut Aileen Shaw, filantropi dapat dibedakan sebagai filantropi karitas 

(charity) dan filantropi keadilan sosial (Shaw, 2002 dalam Najib, 2005). Lebih 

jauh, filantropi karitas disebut sebagai filantropi tradisional. Filantropi karitas 

menekankan pada pelayanan dalam bentuk kegiatan pemberian untuk pelayanan 

langsung, sedangkan filantropi keadilan sosial   menekankan pada program jangka 

panjang berbentuk advokasi dalam upaya mengatasi akar persoalan ketidakadilan. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Filantropi Tradisional dan Filantropi untuk Keadilan Sosial 

 Filantropi Tradisional Filantropi untuk 
keadilan sosial 

Motif Individual Publik, kolektif 
Orientasi Kebutuhan mendesak Kebutuhan jangka 

panjang 
Bentuk Pelayanan sosial 

langsung 
 

Sifat Tindakan yang berulang- Kegiatan menyelesaikan 
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ulang ketidakadilan struktur 
Dampak Mengatasi gejala 

ketidakadilan sosial 
Mengobati penyebab 
ketidakadilan sosial 

Contoh Menyediakan tempat 
tinggal bagi tuna wisma 

Advokasi perundang-
undangan perubahan 
kebijakan publik 

Sumber: (Prihatna, 2005) 
 
 
2.3.3. Sejarah Filantropi Islam di Indonesia 

 Secara historis praktik filantropi Islam dimulai sejak kehadiran agama 

Islam di Indonesia. Sejak saat itu masjid dan pesantren menjadi pusat gerakan 

kaum muslimin dalam hal ritual  keagamaan sekaligus penyelesaian masalah-

masalah sosial umat. Kedua lembaga keagamaan tersebut mulai eksis di Indonesia 

sejak abad ke-15 yang diawali dari Pulau Jawa. Selanjutnya praktik filantropi  

menjadi fenomena di kalangan rakyat dan kerajaan karena diterapkan oleh 

kesultanan Aceh dan kesultanan Mataram di lingkup istana. Namun demikian 

praktik yang dijalankan saat itu cenderung tidak terlembaga dan bersifat derma 

individu. 

 Pada awal abad 20 K.H.Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 

menyampaikan gagasan kelembagaan amil zakat di tanah air. Lembaga ini 

diharapkan dapat menjadi wadah aktivitas filantropi Islam dan menjadi perantara 

antara muzaki dan mustahik. Gejala  ini menunjukkan transformasi pemikiran 

Islam dalam dinamika sosial waktu itu.  Namun suasana politik pada masa 

penjajahan dan awal kemerdekaan belum memberikan ruang gerak yang cukup 

bagi mobilisasi filantropi Islam.    

Perkembangan selanjutnya, Filantropi Islam mulai berkembang lagi di 

Indonesia sejak tahun 1960-an. Hal ini erat kaitannya dengan suasana politik 
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Indonesia pada saat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada awal 

perkembangannya didorong oleh para ulama yang mengeluarkan ijma 

(kesepakatan) tentang pembentukan Badan Amil Zakat nasional yang dikeluarkan 

pada tanggal 10 Januari 1968. pada bulan juli 1968 mentri agama menerbitkan 

Peraturan Mentri Agama (PMA) mengenai pembentukan BAZIS (PMA 

No.4/Juli/1968) dan pembentukan Baitul Mal (PMA No.5/Oktober/1068). Namun 

kedua keputusan itu akhirnya ditarik tanpa diketahui alasannya. Kemudian pada 

peringatan hari Isra’ Mi’raj yang bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 1986, 

secara mengejutkan presiden Soeharto menyatakan dalam pidatonya saat mana dia 

menawarkan diri menjadi amil zakat nasional. Peristiwa ini diikuti dengan surat 

perintah No. 7/PRIN/ 10/1968 yang dikeluarkan presiden untuk tiga stafnya untuk 

membantu administrasi penerimaan zakat. 

 Sikap personal Pemerintah pusat yang mulai terbuka terhadap 

perkembangan institusi Islam disambut baik oleh semua kalangan. Mula- mula 

gubernur DKI Jakarta, Ali Sadiikin menindaklanjuti serua presiden dengan 

mengeluarkan SK No.Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan amil zakat DKI 

Jakarta. Langkah ini diikuti oleh beberapa gubernur daerah lainnya. Dengan 

demikian struktur BAZ (Badan Amil  Zakat) berada di bawah pemerintah daerah 

setempat. Hal ini membuktikan dukungan masing-masing profinsi atas upaya 

penguatan masyarakat Islam walaupun secara parsial atau dalam istilah Boland 

partial realization of Islamic law. 

 Pada tahun 1990-an muncul keinginan masyarakat untuk mengelola zakat 

secara produktif. Beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk baitul mal 
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yang berfungsi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baik LAZ maupun BAZ 

merupakan LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) yang tergabung dalam forum zakat. 

Fase ini ditandai dari lahirnya yayasan Dompet Dhuafa Republika. Masa ini 

bersamaan dengan saat dimana rezim orde baru mulai akomodatif terhadap 

kepentingan Islam. Beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan sikap tersebut 

antara lain: Pengesahan UU tentang sistem pendidikan No.2 tahun 1989, UU 

tentang peradilan agama, dan SKB 2 mentri tentang pendayagunaan zakat.  

 Ketika Indonesia memasuki masa krisis ekonomi pada tahun 1997, praktik 

filantropi semakin gencar dilakukan baik oleh organisasi pemerintah, BAZ dan 

LAZ,  organisasi umum,   organisasi politik dan masyarakat awam. Gerakan sosial 

tersebut terpanggil untuk meminimalkan dampak krisis karena angka kemiskinan 

meningkat tajam selama periode tersebut. Fase ini melahirkan lembaga filantropi 

Islam PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Dalam perkembangan selanjutnya 

yayasan Dompet Dhuafa dan PKPU tumbuh menjadi lembaga pioner dalam 

pengelolaan filantropi Islam karena mengadopsi manajemen modern. 

 

2.3.  Ruang Lingkup Perbankan Syariah  

2.3.1. Definisi dan Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah  menurut Rivai,dkk (2007) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
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syariah. Definisi  tersebut membawa konsekuensi perbedaan-perbedaan antara 

operasional bank syariah dengan konvensional.  

Perbedaan  utama antara perbankan syariah dan konvensional adalah 

orientasi kegiatan usaha. Meskipun fungsi antara perbankan syariah dan 

konvensional kadang-kadang sama yaitu komersial dan non-komersial, namun 

orientasi usaha bank konvensional pada laba sedangkan bank syariah berorientasi 

pada laba dan nirlaba. Bentuk dari orientasi nirlaba dalam bank syariah adalah 

pengelolaan dana sosial untuk kebajikan. 

Fungsi bank syariah sebagai unit komersial dikenal dengan Tamwil, 

sedangkan unit non-komersial disebut dengan mal. Fungsi tersebut dapat 

digambarkan seperti dalam gambar 2.4 

Gambar 2.4 

Fungsi Bank Syariah 

TAMWIL  MAL 
 
     
  

 

 

 

 

 

MANAJER   JASA   
INVESTASI  INVESTOR  PERBANKAN  SOSIAL 

 
     
  

 

 

 

 

 

Penghimpunan dana:  penyaluran dana:  jasa keuangan:  
Dana 
kebajikan: 

1. prinsip wadiah yad   1. pola bagi hasil:  wakalah, kafalah,    

  dhamanah: giro dan       mudharabah,  
   hiwalah, ujr, 
sharf,  

1. 
penghimpunan 

   tabungan      musyarakah,dll     Qard, rahn, dll      dan  
2. prinsip Mudharabah  2. pola jual beli  jasa non keuangan:       Penyaluran 
    tabungan, deposito,      Murabahah,   wadiah yad amanah       dana ZIS 
    obligasi      salam,istishna  jasa keagenan:   2. penyaluran  
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3. prinsip ijarah :   
3. pola sewa: 
ijarah   Mudharabah,   

    Qardhul 
hasan 

    obligasi      Muqayyadah    
sumber :  (Rivai, A. P. Veithzal, F. N. Indroes, 2007) 

 

Fungsi bank syariah sebagai badan mal  berperan dalam pengelolaan dana sosial 

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS).  

 

2.3.2. Macam-Macam Akad Bank Syariah 

 Karim (2004)  mendefinisikan akad sebagai ikatan antara kedua belah 

pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk 

melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih 

dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan 

spesifik (well-defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam 

kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka akan menerima sanksi 

seperti yang telah disepakati dalam akad. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya 

kompensasi, fiqih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu:  

1. Tijarah (mu’awadah) 

Tijarah adalah akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. 

Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad 

tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok, meliputi : 

a. Natural certainty contracts 

Natural certainty contracts adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) 

maupun waktu (timing)-nya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif 
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pasti, karena akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara “sunnatullah” (by their 

nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and 

predetermined. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus 

ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya 

(quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). 

Kontrak yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-

mengupah, sewa-menyewa. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang 

bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun 

financial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak 

saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada 

pertanggungan risiko bersama. 

b. Natural uncertainty contracts 

Natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak 

memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing)-nya. Tingkat return-nya bisa positif, 

negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak 

investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their 

nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak 

fixed and predetermined. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang 

bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun 

financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko 

bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.  
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2. Tabarru’  

Tabarru’  adalah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam 

rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan 

tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. 

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada 

counter-part-nya untuk sekadar menutup biaya (cover the cost) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’. Akad tabarru’ 

memiliki tiga bentuk umum, meliputi : 

a. Meminjamkan uang (lending) 

Akad meminjamkan uang memiliki tiga jenis yaitu qard, rahn, dan 

hiwalah. 

b. Meminjamkan jasa (lending yourself) 

Akad meminjamkan jasa yakni wakalah, wadi’ah, dan kafalah. 

c. Memberikan (giving something) 

Akad memberikan (giving something) meliputi hibah, waqf, shadaqah, 

dan hadiah. 

Skema dari penggolongan akad tersebut pada gambar 2.5 sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 

Skema Akad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Karim , 2004) 

 

2.3.3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Akad-akad Mu’amalah dalam kaidah fiqih kemudian diterjemahkan dalam 

aplikasi perbankan. Perbankan syariah mengadopsi akad-akad tersebut dalam 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip titipan (depository) 

Prinsip titipan atau wadi’ah adalah akad antara pemilik barang (mudi’) 

dengan penerima titipan (wadi’) untuk menjaga harta atau modal (ida’) dari 

kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta (Arifin, 2006). Terdapat  

dua type wadi’ah yaitu : 

Tabarru’ Tijarah 

Qard 
Wadiah 
Wakalah 
Kafalah 

Rahn 
Hibah 
Waqf 

Natural Certainty 
Contracts 

Natural uncertainty 
Contracts 

Akad 

Murabahah 
Salam 

Istishna 
Ijarah 

Musyarakah (wujuh, 
‘inan, abdan, 
mufawadhah, 
mudharabah) 

Muzaraah 
Musaqah 

Mukhabarah 
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1. Wadi’ah yad amanah 

Wadi’ah yad amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) 

adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti 

segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali 

bila hal itu terjadi karena akibat kelalain atau kecerobohan yang bersangkutan 

atau apabila status titipan telah berubah menjadi wadi’ah yad dhamanah. Oleh 

karena itu, aset titipan harus dipisahkan dan custodian tidak berhak 

memanfaatkan aset tersebut.  

2. Wadi’ah yad dhamanah 

Wadi’ah yad dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titipan 

(custodian) adalah trustee yang sekaligus penjamin (guarantor) keamanan 

aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala 

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Dengan 

prinsip ini, custodian menerima simpanan harta dari pemiliknya yang 

memerlukan jasa penitipan, dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak 

untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan 

tidak harus dipisahkan dan dapat digunakan dalam perdagangan, dan 

custodian berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta 

titipan dalam perdagangan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari 

penggunaan harta tersebut selama dalam status simpanan adalah menjadi hak 

custodian. Tetapi custodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik 

harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.  

2. Prinsip bagi hasil (profit sharing) 
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Antonio (2005) menyatakan  bahwa prinsip bagi hasil dalam perbankan 

syariah dapat dilakukan melalui empat akad utama yaitu : 

1. Musyarakah (partnership, project financing participation) 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  

2. Mudharabah (trust financing, trust investment) 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan 

usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

bukan akibat kelalaian pengelola. Secara umum, mudharabah terbagi 

menjadi dua jenis:  

a. Mudharabah muthlaqah 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal 

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

b. Mudharabah muqayyadah  

Mudharabah muqayyadah adalah kerja sama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, 

dan daerah bisnis. 
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3. Muzara’ah (harvest-yield profit sharing) 

Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 

penggarap dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari 

hasil panen. Pada muzara’ah benih berasal dari pemilik lahan, apabila benih 

dari penggarap disebut mukhabarah. 

4. Musaqah (plantation management fee based on certain portion of yield) 

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana 

penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. 

Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.  

3. Prinsip Jual beli (sale and purchase) 

Menurut  Antonio (2005), terdapat tiga jenis jual beli yang telah banyak 

dikembangkan perbankan syariah yaitu : 

1. Ba’i al murabahah (deferred payment sale) 

Ba’i al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. 

2. Ba’i as-salam (in-front payment sale) 

Ba’i as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 

3. Ba’i al-istishna (purchase by order or manufacture) 

Ba’i al-istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. 

Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat 

barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang 
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menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli 

akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: 

apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan 

sampai suatu waktu pada masa akan datang. 

4. Prinsip Sewa (operational lease and financial lease) 

Menurut Antonio (2005), terdapat dua jenis prinsip sewa yang  banyak 

digunakan perbankan syariah yaitu : 

1. Al-Ijarah (operational lease) 

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri.  

2. Al-Ijarah al-muntahia bit –tamlik (financial lease with purchase option) 

Al-Ijarah al-muntahia bit –tamlik adalah sejenis perpaduan kontrak jual beli 

dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan 

barang di tangan penyewa.  

5. Jasa (fee-based services) 

Prinsip jasa (fee-based service) ditujukan untuk mempermudah 

pelaksanaan pembiayaan. Prinsip ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 

walaupun demikian dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar 

untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Prinsip  jasa (fee-based service) 

meliputi : 

1. Wakalah (Deputyship) 



 35

 

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 

mandat. Dalam perbankan, wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh 

seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.  

2. Kafalah (Guaranty) 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

Dalam pengertian lain, kafalah  juga berarti mengalihkan tanggung jawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 

sebagai penjamin. Jenis kafalah terdiri dari : 

a. Kafalah bin-nafs merupakan akad jaminan atas diri (personal 

guarantee). 

b. Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang atau 

pelunasan utang. 

c. Kafalah bit-taslim dilakukan untuk menjamin pengembalian atas 

barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. 

d. Kafalah  al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi 

oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. 

e. Kafalah al-muallaqah merupakan penyederhanaan dari kafalah  al-

munjazah. 

3. Hawalah (Transfer service) 

Hawalah adalah pengalihan dari orang yang berutang kepada orang lain yang 

wajib menanggungnya. 

4. Rahn (Mortgage) 
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Rahn adalah menahan salah satu harta milik pihak peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterima. 

5. Qard (Soft and Benevolent Loan) 

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 

 

2.3.4.  Pembiayaan Bank Syariah 

 Antonio (2005), mendefinisikan  pembiayaan sebagai pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit. Pendapat lain dikemukakan oleh  Muhammad (2005), mengenai pengertian 

financing atau pembiayaan adalah Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998, pembiayaan  berdasarkan prinsip 

syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan diklasifikasikan dalam dua 

kelompok yang terdiri dari (Antonio, 2005):  

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha 
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produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan 

produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, 

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi. Selain itu juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of place dari suatu barang. Unsur modal kerja terdiri atas komponen 

alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persedian (inventory) 

yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), 

persedian barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang 

jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan 

salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), 

pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan 

(inventory financing). 

b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yangdiberikan kepada para 

nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal 

guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek 

baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah ditujukan untuk pengadaan 

barang-barang modal, memiliki perencanaan alokasi dana yang matang 

dan terarah, serta memiliki jangka waktu menengah dan panjang. 

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna 

dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 
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kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah 

kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, 

dan tempat tinggal, maupun barang dan jasa, seperti pendidikan dasar dan 

pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang 

secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari 

kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, 

pakaian, perhiasan, rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, 

pelayanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan. 

Dalam menyalurkan dana, bank syariah memberikan berbagai bentuk 

pembiayaan. Menurut Khan (1995) dalam Rivai, dkk (2007) terdapat lima bentuk 

utama pembiayaan, yaitu: mudharabah  dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), 

murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa 

operasional maupun finansial). Selain bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat 

berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung maupun tidak 

langsung dari kelima bentuk utama di atas. Selain produk pembiayaan dalam tiga 

pola di atas, bank syariah juga menawarkan produk pembiayaan berbasis jasa 

yang dikenal dengan qard.  Dalam beberapa literatur, Qard juga dikenal dengan 

istilah Qardhul hasan.  

Qardhul hasan merupakan transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada 

pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan  dengan 

jumlah yang sama sesuai pinjaman. Akad yang digunakan dalam transaksi adalah 

akad tabarru’ (tolong-menolong) dimana pihak peminjam boleh menggunakan 

sejumlah uang sampai batas yang disepakati dan mengembalikan dengan jumlah 
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yang sama tanpa tambahan dan pungutan sebagai kompensasi pinjaman tersebut. 

Pinjaman qardhul hasan diberikan pada nasabah dengan kriteria khusus yaitu 

nasabah yang terpercaya dan benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut karena 

pinjaman qardhul hasan tidak mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah.  

Menurut Antonio (2001) dalam rivai (2007) risiko pinjaman ini cukup tinggi, 

tetapi memberikan manfaat yang sangat besar , antara lain: 

1. memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan 

mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek 

2. merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan 

bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, 

di samping misi komersial 

3. misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik 

dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 

 

2.4 Ruang Lingkup Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) 

2.4.1 Zakat   

 Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, 

tumbuh, bersih, dan baik. Jika ditinjau dari bahasa, zakat berarti suci, berkah, dan 

terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan 

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula 

(Hafidhuddin, 2002). Almawardi dalam kitab AlHawiy menyatakan arti zakat 

menurut hukum syara: nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang 
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tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. 

Ibnu taimiah menyatakan jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan 

kekayaanya akan bersih pula. Bersih dan bertumbuh maknanya. Firman Allah 

menyebutkan: ”Ambillah zakat dari sebagian dari mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, 

sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103). 

 Pengertian menurut bahasa dan istilah terkait satu sama lain bahwa zakat 

dikeluarkan dari kekayaan yang dimiliki agar harta dan jiwa menjadi suci serta 

tumbuh keberkahan pada proses distribusi pendapatan. Zakat disebut sebagai 

maaliyyah ijtima’iyah (ibadah dalam bidang harta). Zakat menghubungkan 

seorang muslim pada perintah Allah sekligus menghubungkannya dengan social 

kemasyarakatan. Di sini Islam mengajarkan umatnya untuk solih secara pribadi 

maupun social. 

Harta dalam istilah fiqih disebut dengan mal. Menurut kalangan 

Hanafiyah, harta didefinisikan sebagai sesuatu yang digandrungi oleh tabiat 

manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Harta 

bernilai jika penggunaannya diperbolehkan oleh syariat (al-mushlih dan ash-

shawi, 2004). Menurut Zarqa, harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat 

material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia (Hafidhuddin, 2002). 

 Dalam syari’at, harta terbagi menjadi dua bagian: 

1. Harta tetap (diam) adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti 

tanah, bangunan permanent. 
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2. Harta bergerak, adalah harta yang cepat dipindahkan dan dialihkan (seperti 

uang) 

Sedangkan menurut hak penggunaannya, harta diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Harta pribadi, harta ini tidak boleh diambil oleh orang lain melainkan 

dengan kerelaan hati pemiliknya. 

2. Harta milik Allah, pada dasarnya semua harta milik Allah (hakikat 

kepemilikannya), manusia hanya diberi kesempatan memiliknya 

sementara. 

”Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikarunikan-Nya kepadamu” (QS. An-Nur:33). 
 

3. Harta milik bersama, konsekuensi dari harta ini adalah kepentingan 

bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. 

 

Persyaratan kekayaan yang menjadi sumber atau objek zakat adalah: 

1. Kekayaan diperoleh dengan cara yang baik dan halal. 

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

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah:188) 

2. Harta tersebut berpotensi untuk berkembang atau dikembangkan , seperti 

melaui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau tabungan. 

Pada kekayaan yang tidak produktif, tidak ada kewajiban zakat 

didalamnya. 
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3. Milik penuh, yaitu kekayaan tersebut benar-benar miliknya dan berada 

dalam kekuasaannya sehingga ketika memberikan zakat, maka terjadi 

perpindahan kepemilikan dari muzakki (wajib zakat) pada mustahik 

(penerima zakat). 

4. Mencapai nisab, yaitu jumlah minimal atau batas kekayaan wajib zakat. 

Nisab zakat masing-masing jenis kekayaan atau jenis usaha berbeda-beda. 

Sebagai contoh, nisab zakat emas adalah 85 gram emas, sedangkan nisab 

zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor. 

5. Mencapai haul (melewati masa satu tahun Hijriyah) yaitu apabila 

kekayaan atau usaha telah dimiliki atau dijalankan selama satu tahun. 

Adapun perkecualian untuk jenis usaha pertanian tidak dibatasi oleh haul 

melainkan dibatasi oleh masa panen.  

6. Kekayaan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pendapat ini 

disampaikan oleh sebagian ulama madzhab hanafi, mereka berpendapat 

bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak 

dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan. “ ....Dan 

mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka nafkahkan. 

Katakanlah, yang lebih dari keperluan...” (Q.S. Al-Baqarah: 219)   

Sampai tahun 1970-an zakat sebagai instrumen ekonomi 

masyarakat muslim belum memberikan kontribusi yang berarti bagi 

kesejahteraan umatnya apalagi menjadi sumber utama pendapatan negara. 

Era tersebut merupakan saat dimana dunia bisnis berkembang pasat namun 

zakat masih dikelola dengan tradisional dan tidak mampu mewadahi 
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sumber-sumber pendapatan baru yang belum ada pada zaman Rasulullah 

maupun Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 1988 M, buku Fiqh Az-Zakat 

karangan ulama besar Yusuf Al-Qardhawi sampai ke Indonesia. Buku 

tersebut menginspirasi terbukanya peluang zakat dalam perekonomian 

modern. 

Adapun jenis zakat dalam perekonomian modern, diklasifikasikan 

oleh DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. pada tahun 2002. jenis zakat 

tersebut antara lain: 

1. Zakat Profesi 

Salah satu sumber zakat adalah pendapatan yang diperoleh dari keahlian 

seorang muslim. Fatwa ulama pada Muktamar Internasional pertama 

tentang Zakat pada tahun 1984 menyatakan bahwa salah satu kegiatan 

yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan 

profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan 

sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang 

dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. 

Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. 

2. Zakat Korporasi (zakat perusahaan) 

Landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash 

sebagai berikut: 

”Ambillah zakat dari sebagian dari mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, 
sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103). 
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“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.” (QS. Al-Baqarah:267). 
 
“...Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. 
Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, 
karena takut mengeluarkan zakat” (Hadis Riwayat Imam Bukhari). 
 

Berdasarkan bidang usahanya, pada umumnya perusahaan dibagi 

menjadi  tiga yaitu: perusahaan yang mengolah produk-produk tertentu 

(manufaktur), perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Secara umum 

zakat korporasi dianalogikan dengan zakat perdagangan, dimana aktivitas 

sebuah badan usaha tidak terlepas dari unsur transaksi. Adapun nisab zakat 

perdagangan adalah 85 gram emas. 

Keberadaan perusahaan sebagai badan usaha juga merupakan 

badan  yang menjadi subject hukum (recht person). Dalam praktiknya, 

perusahaan tidak hanya dimiliki oleh satu individu saja melainkan 

kumpulan individu-individu. Maka  kewajiban zakat harus melalui  

kesepakatan sebelumnya yang bisa dituangkan dalam peraturan 

perusahaan. Jika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, Undang-

undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam Bab IV pasal 

11 ayat (2) bagian (b) dinyatakan bahwa di antara objek  zakat yang wajib 

dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.   
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3. Zakat Surat- Surat Berharga 

Surat-surat berharga termasuk dalam objek zakat karena 

manajeman melakukan kegiatan perdagangan. Di samping itu, dalam 

perekonomian modern surat berharga dapat diperjualbelikan sebagaimana 

barang dagangan. Surat berharga yang berbentuk saham wajib dizakati 

apabila kekayaan dalam surat berharga ditambah deviden telah setara atau 

lebih dari nishab zakat perniagaan yaitu 85g emas. Namun  jika 

perusahaan telah membayar zakat secara kolektif, maka pendapatan yang 

diperoleh dari surat-surat berharga terbebas dari kewajiban zakat. 

4. Zakat perdagangan Mata Uang 

Dalam perekonomian modern, pertukaran mata uang sudah 

menjadi hal yang lazim. Aktivitas bisnis yang meluas hingga melampaui 

batas geografis membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian mata 

uang yang berlaku di masing-masing negara. Syariah Islam memahami 

adanya kepentingan tersebut dan memberikan aturan bagi pertukaran 

secara adil. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa: “ Janganlah kalian 

menjual (menukar) emas dengan emas, kecuali sama nilainya. Jangan pula 

perak dengan perak, kecuali sama nilainya. Dan juallah (tukarkanlah) 

emas dengan perak atau sebaliknya, sekehendak kamu sekalian.” dengan 

demikian pertukaran mata uang diperbolehkan sesuai dengan nilai, harga, 

dan mekanisme pasar yang disepakati bersama. Adapun kadar zakatnya 

adalah 2,5% apabila telah mencapai nisab 85g emas. 

5. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan 
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Pada masa Rasulullah SAW, Hewan ternak merupakan sumber 

zakat. Nishab zakat ternak tergantung pada jenis hewan dan cara hewan 

tersebut mendapatkan atau mencukupi kebutuhan makanan. Pada zaman 

dahulu, hewan ternak cukup digembalakan dan merumput sendiri.  

6. Zakat  madu dan produk hewani 

Menurut kajian zakat kotemporer madu merupakan kekayaan yang 

wajib dizakati. Hal ini didasarkan pada nash-nash umum tentang zakat, 

analogi (qiyas) bahwa madu merupakan produk alam sebagaimana buah-

buahan dalam zakat pertanian, hadist yang diriwayatkan Ibnu majah: 

“bahwasanya nabi telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh”. 

7. Zakat Investasi Properti (Pabrik, Prperti, dan Sejenisnya) 

Properti yang berfungsi sebagai investasi berpotensi untuk tumbuh 

dan berkembang nilainya. Properti yang dimanfaatkan untuk disewakan 

akan dapat menghasilkan pendapatan rutin sebagaimana dalam 

perdagangan. Oleh karenanya zakat yang dikeluarkan, nishabnya 

mengikuti zakat perdagangan yaitu 85g emas. 

 

2.4.2 Infaq 

 Infaq berasal dari kata anfaqo-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau 

membiayai. Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi 

perintah-perintah Allah. Infaq merupakan pemberian harta dalam bentuk materi 

saja (Ash-Shohwah, 2008). Hukum infaq dalam pandangan Islam bermacam-

macam tergantung dari alasan dikeluarkannya infaq. Hukum tersebut antara lain: 
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1. Hukum wajib apabila seorang muslim telah berjanji (nadzar) untuk 

berinfaq.  

2. Hukum sunnah apabila  seorang muslim semata-mata ingin menolong 

sesama untuk mendapatkan ridho Allah. Hukum mubah. 

3. Hukum mubah apabila infaq yang dikeluarkan merupakan ketentuan 

dalam masyarakat  sebagai kompensasi manfaat yang akan diterima. 

4. hukum haram apabila infaq yang dikeluarkan pada jalan yang dilarang 

oleh syariat Islam. 

 

2.4.3 Shodaqoh 

 shodaqoh secara bahasa berasal dari kata shodaqo yang berarti benar. Jadi   

shodaqoh adalah sebuah tindakan yang bisa menjadi bukti akan kebenaran iman 

seseorang. Jika infaq hanya berkaitan dengan materi, maka shodaqoh bisa berupa 

materi maupun kebaikan non materi. Sebagaimana hadist Rasulullah: “ Senyuman 

di hadapan saudaramu adalah shodaqoh” (Ash-Shohwah, 2008).   

 

2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat 

2.5.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment yaitu upaya 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Wahyono (2001) 

dalam Surjono, Nugroho (2007) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan 

masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri 

(self –reliant communities) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri 
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mereka sendiri. Pendekatan ini diharapkan memberikan peranan kepada individu 

bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan kehidupan 

mereka sendiri 

 Menurut Hikmat, Hary (2004) dalam Surjono, Nugroho (2007), Konsep 

pemberdayaan dalamwacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan 

dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, 

pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi  

merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses 

pemberdayaan.  Sebaliknya individu-individu harus terlibat dalam proses tersebut 

sehingga mereka dapat lebih memerhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa 

percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan 

keahlian.  

 Upaya pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemiskinan seringkali menjadi 

akar masalah sosial lainnya antara lain kriminalitas, gizi buruk, pendidikan rendah 

dan lain-lain. Soegijono dkk menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu: 

1. Pendekatan yang terarah yang berarti bahwa pemberdayaan masyarakat 

harus terarah dan berpihak kepada orang miskin. 

2. Pendekatan kelompok yang berarti bahwa pemberdayaan secara bersama-

sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. 

3. Pendekatan Pendampingan yang berarti bahwa selama proses 

pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu 
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didampingi oleh pendamping profesional sebagai fasilitator , komunikator, 

dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya 

kemandirian. 

 

2.5.2. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Aplikasi konsep pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam setiap 

bentuknya tidak dapat dilepaskan dari proses pendekatan   terlebih dahulu. Tokoh 

gerakan pembangunan masyarakat China, Y.C.Yen (1920) mengatakan bahwa 

setiap penggerak pembangunan yang akan memberdayakan masyarakat 

melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Go to people, mendatangi kelompok masyarakat. 

2. live among the people, tinggal dan hidup di tengah masyarakat 

tersebut untuk mengenal kepentingan dan kebutuhan mereka. 

3. learn from the people, belajar dari masyarakat agar dapat 

memahami minat dan potensi mereka. 

4. plan with the people, mengajak  dan mengikutsertakan masyarakat 

dalam proses perencanaan. 

5. Work with the people, melibatkan mereka dalam proses 

pelaksanaan program. 

6. Start with what the people know,memulai dari apa yang diketahui 

dan dipahami oleh masyarakat. 

7. Build on what the people have, meningkatkan usaha yang telah 

dimiliki oleh masyarakat. 
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8. Teach by showing, Learn by doing, mengajari masyarakat dengan 

contoh yang nyata. 

9. Not showcase, but a pattern, jangan memamerkan sesuatu yang 

menyilaukan tapi berikanlah suatu pola yang membentuk mereka. 

10. Not odds and ends, but a system, jangan menunjukkan sesuatu 

yang aneh dan akhir dari segalanya, namun berikanlah sebuah 

system yang baik dan benar. 

11. Not piecemeal, but integrated approach, jangan menggunakan 

pendekatan yang sepotong-sepotong , tetapi pendekatan 

menyeluruh dan terpadu. 

12. Not to conform, but to transform, bukan penyesuaian cara cara/ 

model, tetapi transformasi model. 

13. Not relief but release,jangan memberikan penyelesaian tuntas bagi 

mereka tetapi berikanlah kebebasan kepada mereka untuk 

menyelesaikan permasalahannya. 

 

 2.5.3. Model- Model Pemberdayaan Masyarakat 

 Menurut kamus Bahasa Indonesia, model didefinisikan sebagai arti, 

contoh, pola, acuan, ragam, macam dan sebagainya. Sedangkan pemberdayaan 

adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian orang atau lembaga agar dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sehingga rangkaian kata 

model pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai contoh, pola, acuan, 

ragam, macam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang 
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atau lembaga agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal 

(Surjono dan Nugroho, 2007). Beberapa model pemberdayaan masyarakat antara 

lain: 

1. Model people center development 

Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya 

sebagai makhluk hidup yang memiliki harga diri, kemampuan intelegensi, 

dan perasaan.  Contoh program dalam model ini adalah Program Inpres 

Desa Tertinggal (IDT), Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek 

Peningkatan Pendapatan Petani (P4K), Jaring Pengaman Sosial (JPS), 

Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT).  

2. Model Lingkaran Setan Versi Nurkse 

Nurkse (1953) dalam Surjono, Nugroho (2007) mengemukakan bahwa 

kemiskinan diawali dari adanya  keterbelakangan , ketidaksempurnaan 

pasar, kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Hal 

tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan sehingga menimbulkan 

rendahnya tabungan dan investasi. Demikian siklus tersebut berulang-

ulang sehingga program pengentasan kemiskinan diarahkan pada 

pemutusan lingkaran setan tersebut. 

3. Model Kemitraan 

Kemitraan diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan  antara dua pihak 

atau lebih yang membentuk ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan 

rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 
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kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau usaha tertentu atau tujuan 

tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. 

4. Model Grameen Bank 

Grameen Bank adalah sebuah nama bank perkreditan yang khusus 

menangani sector kecil dan mikro di Bangladesh. Grameen bank dimilki 

oleh swasta yang focus pada usaha pengentasan kemiskinan di wilayah 

pedesaan Bangladesh. Model Grameen bank meyakini bahwa kredit 

merupakan sebuah hak yang layak didapatkan oleh siapa saja, termasuk  

seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Kriteria  penilaian kelayakan 

tidak berbasis kepemilikan seseorang melainkan berbasis pada potensi 

orang tersebut. Model kerja Grameen bank tepat diarahkan pada pusat 

kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah kantor cabang mencapai 2. 

247 yang memberikan pelayanan di 72.096 desa. System kredit yang 

dikembangkan oleh Grameen bank bebas dari agunan sehingga tidak 

memberatkan peminjam. System kredit tersebut berbasis pada 

kepercayaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kreativitas. Di samping itu, 

rasa tanggung jawab dibentuk dari persatuan kelompok peminjam 

sehingga secara tidak langsung setiap anggota peminjam melakukan 

proses monitoring melalui kelompok. Pada setiap minggu pegawai bank 

mendatangi rumah-rumah mereka untuk menagih angsuran. Dengan 

system kredit semacam ini, masyarakat miskin di pelosok desa  terutama 

kaum perempuan bergabung menjadi bagian dari Grameen bank sehingga 

total peminjamnya mencapai 6, 61 juta orang. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitis. Menurut  Hasan (2002) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Analitis karena 

mengungkapkan fakta-fakta dengan menggunakan analisis yang relevan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat tentang terhadap 

fenomena-fenomena masyarakat sehingga peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu 

pendekatan yang berupaya  memahami fenomena dengan membangun pandangan 

subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata dan gambaran holistik 

yang lengkap (Moleong,  2004). Turner (1984) dalam Wisadirana (2005) 

mengartikan pendekatan kualitatif dicirikan dengan oleh tujuan penelitian yang 

ingin memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. 
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3.2.  Objek Penelitian  

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Baitul Mal 

Muamalat (BMM) sebagai unit pengelola dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) 

dan dana sosial kebajikan yang merupakan perwujudan lembaga filantropi Islam  

berbasis perusahaan. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah  Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang merupakan salah satu industri jasa keuangan dengan 

menggunakan prinsip syariah. 

 

3.3.  Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian yang dapat berupa opini subyek (orang), baik secara individu maupun 

kelompok. Sedangkan menurut Hasan (2002), data sekunder adalah data yang 

diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada.  

Data primer yang diperlukan adalah mengenai aplikasi relasi kelembagaan 

bank dan lembaga amil di tingkat pusat dan sinergisitasnya pada cabang-cabang 

BMI, manajemen BMM, program pemberdayaan ekonomi, aktivitas filantropi, 

proses pengawasan program, database mustahik BMM di Malang dan data 

komunitas usaha mikro yang bergabung dalam program BMM di Malang. 

sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa sejarah berdirinya 

BMM,  artikel, dan jurnal yang mendukung pembahasan. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan dengan 

terjun langsung pada objek yang diteliti sehingga dapat mengumpulkan data 

berdasarkan fakta yang ada. 

2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2004). 

pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan berupa  pembicaraan 

dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan objek 

yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu. Wawancara dapat 

juga dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak 

yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan 

pada tujuan penelitian.  

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian baik melalui internet maupun 

perpustakaan. Dokumen tersebut berupa buku, jurnal penelitian, artikel, 

majalah, makalah, maupun karya tulis yang membahas tentang masalah 

terkait. 

4.   Triangulasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai 

teknik pengumpulan data yang dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 

2008). Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang  berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 
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Triangulasi sumber berarti peneliti menggunakan sumber data yang  berbeda-

beda untuk dengan teknik yang sama. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Spradley. Spradley 

(1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif dalam tahapan berikut:  

1. Melakukan analisis domain 

2. Melakukan analisis taksonomi 

3. Melakukan analisis komponensial 

4. Malakukan analisis tema 

Analisis model spradley tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian sehingga 

analisis data model ini disebut juga dengan proses siklikal. Di sini setiap analisis, 

penelitian mengikuti alur tahapan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Teknik Analisis Data 

 
Jenis 

Analisis 

Domain Taksonomi Komponensial Tema 

Metode 

Observasi 

Deskruptif Terfokus 

 

Terseleksi 

 

Holistik 

 

Objek 

 

Pola relasi 

kelembagaan 

Pola 

penghimpunan 

dana 

Programpemberdayaan 

dan pengawasan 

Filantropi 

Islam 

berbasis 

perusahaan 
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Moleng,2005 menjelaskanmasing-masing analisis dalam teknik spradley sebagai 

berikut: 

1. Analisis Domain  

Analisis domain merupakan suatu unit dasar dalam setting budaya untuk 

mengorganisir ide dan konsep. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh 

dari pengamatan  brperanserta/ wawancara atau pengamatan deskriptif yang 

terdapat dalam catatan lapangan. Pada tahapan ini penelitian mengidentifikasi 

pola relasional antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Baitul Mal Muamalat 

(BMM). Dengan demikian penelitian akan memperoleh gambaran umum tentang 

obyek penelitian dari domain lembaga filantropi Islam. Untuk menemukan 

domain dari obyek yang diteliti, penelitian akan melakukan analisis hubungan 

semantik pada beberapa tipe kategori. 

2. Analisis Taksonomi  

 Analisis taksonomi adalah analisis yang memusatkan penelitian pada 

domain teertentu dari pemikiran tokoh. Analisis taksonomi dilakukan setelah 

analisis domain di mana pengamatan lebih diutamakan pada fokus yang 

sebelumnya dpilih oleh peneliti. Melalui analisis taksonomi, setiap domain akan 

digolongkan pada rumpun segolongan dan dipilih fokus yang menjadi titik 

perhatian. Pada tahapan ini penelitian memfokuskan analisis pada masalah 

manajemen penghimpunan dana filantropi. 

3. Analisis Komponen  

 Analisis komponen adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk 

menentukan faktor-faktor (komponen-komponen utama) sebagai hasil dari reduksi 
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variabel ke dalam suatu kelompok variabel baru. Dengan demikian, analisis ini 

dapat menerangkan sebanyak mungkin variansi total dalam data dengan jumlah 

faktor yang seminim mungkin. Untuk mentransformasikan variabel awal yang 

berkorelasi menjadi sekelompok variabel baru yang tidak saling berkorelasi, maka 

sangat diperlukan mencari hubungan yang terjadi dari sekelompok variabel yang 

berkorelasi. Tahapan tersebut dilakukan setelah analisis taksonomi. Hasil 

wawancara yang dilakukan akan digunakan untuk memperdalam analisis tentang  

program-program pemberdayaan yang dikembangkan sebagai bentuk filantropi di 

tengah masyarakat di samping analisis mekanisme pengawasan program filantropi 

tersebut. 

4. Analisis Tema 

 Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara 

holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sebab semua masalah di atas 

terintegrasi dalam kerangka manajemen filantropi berbasis perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tentang filantropi Islam 

berbasis perusahaan di BMM, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut:  

1. Berdasarkan  tinjauan relasi kelembagaan polafilantropi menegaskan relasi  

pembagian peran dan fungsi organisasi komersial dan sosial yang terintegrasi 

secara sinergis dari pusat ke seluruh cabang di Indonesia, Relasi  perluasan 

akses UMKM terhadap lembaga komersial dan sosial dari pusat kota sampai 

pelosok desa dengan prinsip syariah (long distance services), dan Relasi saling 

menguntungkan antara penyedia dana, pengelola , dan pelaksana kegiatan 

dalam nilai (brand, alih teknologi dan manajemen, produk-produk lembaga 

keuangan syariah,dan permodalan). 

2. Berdasarkan tinjauan penghimpunan dana menegaskan dukungan lembaga 

komersial dalam mensponsori, menyediaan jasa keuangan, dan 

mengakumulasi jaringan sebuah lembaga keuangan syariah yang cukup 

berpengaruh. Kunci utama dalam penghimpunan dana eksternal (non-BMI) 

adalah trust, brand, program.    

3. Berdasarkan tinjauan Pengelolaan dana yang diwujudkan dalam program 

KUM3 mengaplikasikan perencanaan ekonomi dari mustahik menuju muzakki 

secara bertahap dan berkelanjutan, menjadikan dana filantropi sebagai alat  

produktif bagi pedagang mikro atau kecil untuk menyatukan mereka dalam 
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sebuah komunitas usaha. Kesuksesan program sangat dipengaruhi oleh 

sinergisitas kerjasama yang dibangun antara muzakki (BMI dan lain-lain), 

LAZ (BMM), pihak masjid, dan BMT. Pola pengawasan dilakukan melalui 

sistem jemput bola, pengguliran bertahap dan berkelanjutan, edukasi moral 

dan spiritual, dan kepemilikan. Sarana pengawasan ditunjang oleh pertemuan 

pekanan dan pelatihan komunitas masjid.  

4. Pola  filantropi Islam berbasis perusahaan  berdasarkan tinjauan secara holistik 

mengenai program pemberdayaan KUM3 adalah: (1) kombinasi pembangunan 

mental paserta di mana para peserta mendapatkan tiga macam perlakuan 

sekaligus dalam hal spiritual, teknis, dan manajerial (Spiritual, Technical, 

Manajerial Treatment), (2) manfaat sarana masjid sebagai tempat penyaluran 

dana ZIS produktif. Ditinjau dari konsep cost, hal ini bermakna efisiensi, 

sedangkan ditinjau dari konsep muamalah, hal ini bermakna kemaslahatan 

umat Islam, (3) integrasi seluruh elemen terkait dari pusat hingga pelosok dan 

memanfaatkan sarana dan prasarananya secara sinergis. 

 

4.2.  SARAN 

Dari hasil penelitian ini dapat diuraikan beberapa saran bagi lembaga-lembaga 

terkait adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Filantropi Islam di Indonesia 

Menjadikan kesuksesan Lembaga Filantropi Islam seperti DD, PKPU, BMM 

sebagai cerminan kebangkitan LAZ di Indonesia yang jumlahnya mencapai 

ribuan. Jika LAZ optimal dalam manajemennya, maka kesejahteraan melalui 
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distribusi kekayaan bukanlah sebuah mimpi. 

2. BMM 

Mengoptimalkan program-program pengentasan kemiskinan, membentuk 

program  linkage dengan BAZNAS terkait dengan transformasi LAZ-LAZ 

tradisional menuju modern, meningkatkan peran dalam penciptaan 

infrastruktur pro-UMKM (misalkan: Grosir murah untuk pedagang Mikro) 

3. BMI 

Meningkatkan peran dalam pengelolaan jaringan kelembagaan yang 

memberikan dampak positif  bagi peningkatan pemberdayaan. 

Adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian ini belum 

mencerminkan hasil program KUM3 di lapangan karena masa program yang 

masih singkat, oleh karena itu diperlukan penelitian selanjutnya untuk 

mengevaluasi tingkat keberhasilan program. 
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