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Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah, buku 
yang berjudul “Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga 
Keuangan”, telah hadir di tangan pembaca budiman. Penerbi-
tan ini didasarkan pada pertimbangan: pertama, lembaga 
keuangan syariah semakin berkembang, seperti perbankan 
syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, wakaf, dan penge-
lolaan zakat. Kedua, animo mahasiswa untuk mempelajari 
keuangan Islam mengalami peningkatan. Animo ini direspons 
oleh dunia perguruan tinggi, berupa lahirnya program studi 
ekonomi Islam atau keuangan Islam, yang dikembangkan baik 
oleh perguruan keagamaan Islam maupun perguruan tinggi 
umum. Ketiga, kecenderungan masyarakat luas untuk mencari 
alternatif instrumen keuangan yang dipandang rasionalitas 
menurut ukurannya. 

Ketiga pertimbangan tersebut ditemukan sebuah perta-
nyaan kritis yang kerap diperdengarkan oleh kalangan mereka, 
yaitu apa perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lem-
baga keuangan konvensional. Oleh sementara kalangan ber-
pandangan bahwa perbedaan kedua lembaga ini hanya terletak 
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pada akad bagi yang berkepentingan. Apakah benar perbe- 
daan itu hanya terletak pada akad saja ataukah akan ditemu- 
kan perbedaan pada ranah filosofisnya. Buku ini diharapkan 
memberi informasi dasar atas prinsip operasional lembaga 
keuangan syariah, meskipun diakui bahwa dalam buku ini, 
tidak dibahas tentang lembaga keuangan konvensional.

Ucapan terima kasih dan penghargaan, disampaikan ke-
pada istri tercinta Dra. Mariam Kuddus, dan ananda Mayliah 
Dian Khaeriyah, keduanya telah memberi perhatian yang tak 
ternilai. Demikian juga kawan-kawan sesama dosen di Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, serta kawan-kawan dosen lainnya, selama 
penulis mengemban tugas tambahan di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Sorong, serta dukungan dari kalangan 
mahasiswa yang menempuh strata satu pada Program Studi 
Ekonomi Islam (STAIN Sorong), strata dua dan strata tiga 
yang mengambil konsentrasi ekonomi Islam, pada Program 
Pascasarjana di UIN Alauddin Makassar. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu keuangan syariah dan 
bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan menjadi wujud pengab-
dian akademik untuk ilmu pengetahuan secara umum dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. 

Penulis
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A. Pendahuluan
Pelbagai penelitian dilakukan untuk menilai kinerja suatu 

usaha dengan memakai rasio keuangan. Dengan menganalisis 
rasio-rasio keuangan suatu usaha, akan dapat memprediksi 
kinerja suatu usaha. Analisis rasio-rasio keuangan sering-
kali membuat keliru untuk menginterprestasikan dan mem- 
bingungkan rasio keuangan yang paling dominan. Untuk 
melengkapi analisis tersebut dapat memakai teknik analisis 
statistik yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 
penelitiannya, Altman1 menggunakan analisis Multiple Dis- 
criminant Analysis (MDA). Berdasarkan metode tersebut di-
hasilkan nilai Z-Score yang menunjukkan indikator kebang-
krutan perusahaan, dengan titik cutt-of yang memisahkan 
perusahaan yang bangkrut dan tidak adalah 1,81. Dari hasil 
penelitian ini dapat memprediksikan kebangkrutan perusa-
haan dengan tingkat ketepatan sebesar 94 persen. Penelitian 

1 E.I. Altman, “Financial Ratio, Discriminant Analysis and the Predic-
tion of Corporate Bankrupt,” Jurnal of Finance (September 1968).

I
Bunga Perbankan
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yang senada juga dilakukan Sinkey2 menggunakan multiple 
discriminant analysis. Dalam penelitian tersebut ditemukan 
bahwa rasio keuangan signifikan berbeda antara perusahaan 
perbankan yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah 
untuk periode 4 tahun sebelum bank mengalami masalah.

Penelitian rasio keuangan untuk memprediksi kinerja 
pada perbankan telah dilakukan G. Whalen & JB. Thomson3 
dengan memakai metode analisis Logit Regression ditemukan 
bahwa CAMEL secara akurat dapat digunakan untuk menen-
tukan rating bank di Amerika Serikat, dan non-Performing 
Loans and Primary/Lease Capital sebagai proksi Asset Quality 
merupakan prediktor yang terbaik (90,9 %) dalam menentu-
kan rating bank.

Sumarta & Yogiyanto4 dalam penelitiannya sebelum kri-
sis tahun 1997 (periode penelitian 1994–1996) menggunakan 
pendekatan CAMEL sebagai proaksi kinerja perbankan, yang 
terdiri dari: CAR as represent of capital, RORA as represent 
of assets quality, NPM as represent of management, ROA dan 
BOPO as represent of earning, CML dan KDN as represent of 
liquadity, hasilnya mengindikasikan bahwa rata-rata kinerja 
perbankan di Indonesia lebih baik daripada di Thailand, di 
mana CAR, RORA, ROA, CML, dan KDN secara statistik 
mempunyai perbedaan yang signifikan dari kedua negara ter- 
sebut. Dari jumlah skor CAMEL tersebut mengindikasikan  

2 J.F. Sinkey,  “A Multivariate Statistical Analysis of Characteristics of 
Problem Bank,” The Journal of Finance, Vol. XXX, No. 1 (March 1975).

3 G. Whalen & JB. Thomson, “Using Financial Data Identify Change in 
Bank Condition,” Economic Review, Second Quarter (1988).

4 Nurmadi H. Sumarta & Yogianto HM. “Evaluasi Kinerja Perusahaan 
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand,” Buletin 
Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 3, No.. 2 (2003), hlm. 183-203.
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kinerja perbankan Indonesia dan Thailand mempunyai per-
bedaan yang signifikan, kinerja perbankan Indonesia lebih 
baik dari pada kinerja perbankan Thailand. Selanjutnya, pene- 
litian lain, yang dilakukan oleh Kaleem,5 bertujuan untuk 
menilai stabilitas dan efisiensi dari instrumen moneter Islam 
dalam dual banking. Penelitian ini menerapkan dual banking 
secara simultan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 
instrumen moneter Islam lebih stabil dari instrumen mone-
ter yang konvensional. Penelitian ini dilaksanakan di Malay-
sia karena Malaysia mengalami krisis keuangan pada periode 
1994-1999.

Penelitian senada dilakukan oleh Tlemsani & Matthews,6 
yang merupakan bagian dari studi dari peran Islamic finance 
dalam sektor keuangan global modern. Dalam penelitian ter- 
sebut dibuktikan bahwa sistem Islam lebih stabil dan trans-
paran sehingga dapat diadopsi ke seluruh dunia.

Perbedaan-perbedaan prinsip tentu berdampak terhadap 
kinerja perbankan, khususnya perbankan konvensional dan 
syariah. Kondisi perekonomian yang mulai stabil juga akan 
mempengaruhi kinerjanya. Justru pada keadaan seperti ini, 
kedua sistem (konvensional dan syariah) tersebut akan teruji; 
sistem mana yang punya ketahanan lebih, yang diwujudkan 
oleh kinerja keuangan perbankan. Oleh sebab itu, peneliti 
ingin mengkomparasikan kinerja keuangan perbankan kon-
vensional dan syariah. Berdasarkan uraian dan alasan di atas, 

5 Ahmad Kaleem, “Modeling Monetary Stability under dual Banking 
System the Case of Malaysia,” International Journal of Islamic Financial  
Service, Vol. 2 No. 1 (2000).

6 Issam Tlemsani & Robin Matthews, “Ethical Banking Islamic House 
Financing in the United Kingdom: A Comparative Study,” Center for Inter-
national Business Policy, Kington Hill (2002).
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peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang kinerja per- 
bankan konvensional dan syariah dari aspek keuangan. Ber-
dasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini antara lain. Pertama, variabel-variabel apa saja 
yang menentukan kinerja keuangan perbankan konvensional 
dan syariah. Kedua, apakah ada perbedaan kinerja keuangan 
perbankan konvensional dengan syariah. Ketiga, variabel yang 
manakah yang mendominisasi perbedaan kinerja keuangan 
perbankan konvensional dengan syariah.

B. Jangkar Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank kon-

vensional yang berbadan hukum BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) dan seluruh bank syariah yang telah memberikan 
laporan keuangan ke Bank Indonesia (BI) selama periode 2003 
sampai 2009. Jumlah bank keseluruhan 6 buah, untuk bank 
konvensional dan tiga buah bank syariah, antara lain BNI, BII, 
BL, BMI, BSM dan BSMI.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 6 bank atas dasar 
ketersediaan data sesuai dengan periode penelitian yang di-
perlukan, yaitu tahun 2005-2015. Karena jumlah populasi 
sama dengan sampel/sampel jenuh, maka penarikan data di-
lakukan dengan metode sensus. Sensus adalah suatu survei 
di mana informasi yang dikumpulkan dari semua anggota  
populasi atau kelompok yang dipelajari.7 

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).
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2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang diperoleh dari bank Indonesia (data sekunder) 
yang berupa laporan keuangan persemester pada tahun 2003-
2009, dengan teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi.8

3. Analisis Diskriminan 
Penggunaan analisis diskriminan ini dimaksudkan untuk 

mengelompokkan suatu observasi baik secara kualitatif mau-
pun statistik dapat dibedakan dengan jelas. 

Menurut Joseph F. Hair Jr., et.al.9 analisis diskriminan ter-
diri dari tiga tahap yaitu: pertama, tahap derivasi yang terdiri 
dari: 

a. Menentukan variabel bebas (variabel pembeda). 

b. Menentukan variabel tergantung (nilai diskriminan). 

c. Penghitungan koefisien variabel pembeda (melakukan 
uji statistik). 

Kedua, tahap validasi. Pada tahap ini terdapat beberapa 
pertimbangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: 

a. Mengembangkan pengklasifikasian matrik. 

b. Menentukan cutting scor. 

c. Membentuk pengklasifikasian matrik. 

8 Ibid.
9 Joseph F. Hair Jr., et. al. Multivariate Data Analysis (New York: Mc-

Millan Publishing Company, 1981).
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d. Chance model.

e. Pengklasifikasian keakuratan relatif dan perubahan.

Ketiga, tahap interpretasi. Tujuan tahap ini adalah mem-
berikan arti dan hasil yang diperoleh. Beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian dalam tahap ini adalah:

a. Koefisien diskriminan (discriminant coeficient).

b. Struktur hubungan (discriminant loading).

c. Nilai parsial.

C.	 Definisi	Operasional	
Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja bank, 

yang merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk 
mengukur prestasi atau kondisi bank. 

2. Variabel Bebas
a. Permodalan. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

merupakan bobot risiko yang didasarkan pada kadar 
risiko yang terkandung pada aktiva. Rasio permodalan 
adalah perbandingan Modal terhadap Aktiva Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR).

b. Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian dilakukan dengan 
memakai rasio-rasio: 
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1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap 
aktiva produktif. 

2) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 
dibentuk terhadap penyisihan aktiva produktif yang 
wajib dibentuk.

c. Manajemen. Manajemen akan diproksikan dengan Net 
Profit Margin, yaitu rasio pendapatan operasional bersih 
terhadap pendapatan operasional.

d. Rentabilitas. Penilaian rentabilitas terdiri dari dua macam 
penilaian, yaitu Return of Assets adalah perbandingan 
antara laba kotor terhadap total aktiva Rasio antara biaya 
operasional dengan pendapatan operasional.

e. Likuiditas. Untuk menghitung rasio ini dipakai rasio se-
bagai berikut: Rasio kredit terhadap dana yang diterima 
(loan to deposit ratio)
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D. Deskripsi Variabel Penelitian
Berikut ini akan diuraikan masing-masing variabel pene-

litian dalam suatu tabel group statistik, yaitu rata-rata dari 
setiap variabel bebas perbankan konvensional dan syariah.

Tabel 1.

Gambaran Variabel Bebas  
Kedua Kelompok Perbankan/Group Statistik

KINERJA Mean Std. Deviation

.00 CAR 12.7914 3.23556
KAP 1 1.3762 1.36575
KAP 2 78.3338 44.99344
NPM 11.5157 5.71159
ROA 1.7167 .75109
BOPO 75.3648 19.19059
LDR 85.8529 8.17091

1.00 CAR 18.9438 4.25226
KAP 1 2.4314 1.82176
KAP 2 114.0576 30.85851
NPM 19.8914 7.24518
ROA 2.0010 .94092
BOPO 83.8233 7.10161
LDR 65.9833 16.24532

Keterangan:

00 = adalah perbankan syariah
01 = adalah perbankan konvensional
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1. Capital Adequacy Ratio (CAR)
Berdasarkan pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa 

rata-rata CAR perbankan konvensional sebesar 18.9438 dan 
12.7914 untuk perbankan syariah. Dengan demikian, CAR 
perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional, 
yang berarti rata-rata CAR perbankan konvensional lebih  
baik. Artinya, modal perbankan syariah lebih solutif dari  
perbankan konvensional.

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP I)
Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui, bahwa rata-rata per-

bankan konvensional 2.4314 % dan 1.3762 % untuk bank sya-
riah. Artinya, rata-rata setiap Rp. 1 aktiva produktif dialoka-
sikan atau diinvestasikan mengandung risiko sebesar 2,4 % 
untuk perbankan konvensional dan 1,4 % untuk perbankan 
syariah.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, batas maksimal se-
besar 15,5 %, maka perbankan konvensional lebih baik dari 
pada perbankan syariah. Artinya, perbankan syariah banyak 
mengalokasikan dananya atau aktiva produktifnya kepada 
usaha-usaha dengan tingkat risiko yang lebih besar dari per-
bankan konvensional. Tingkat risiko ini akan menentukan 
kualitas aktiva produktif. Dengan kata lain, rata-rata kuali-
tas aktiva produktif perbankan konvensional lebih baik dari  
perbankan dari kualitas perbankan syariah.

3. Kualitas Aktiva Produktif (KAP II)
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata besar-

nya KAP II untuk perbankan konvensional sebesar 114.05% 
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dan 78.33 % untuk perbankan syariah. Meskipun semua 
di atas 100 %, tetapi perbankan syariah lebih kecil. Artinya,  
perbankan konvensional punya cadangan yang lebih besar 
dari perbankan syariah dalam menutupi kemungkinan ter-
jadinya kerugian atau penurunan aktiva.

4. Manajemen (Net Profit Margin/NPM)
Dari tabel 1 tersebut juga dapat diketahui rata-rata NPM 

bank konvensional sebesar 19.89 %, lebih besar dari NPM  
syariah sebesar 11.51%. Artinya, rata-rata perbankan konven-
sional mampu melaksanakan manajemen umum dan risiko 
lebih baik dari perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat 20 % 
dari pendapatan operasional menjadi pendapatan operasional 
bersih (laba bersih). Kebalikannya, perbankan syariah hanya 
memperoleh pendapatan operasional bersih sebesar 12 % dari 
pendapatan operasional. Semakin besar besar rasio ini, maka 
semakin baik kualitas manajemennya. Begitu juga sebaliknya, 
semakin kecil rasio ini maka semakin kurang baik kualitas 
manajemennya dalam mengelola bank secara keseluruhan.

5. Return on Assets (ROA)
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata ROA  

perbankan konvensional sebesar 20 % dan 17 % untuk perban- 
kan syariah. Artinya, perbankan syariah memiliki kemampuan 
yang lebih dalam menghasilkan keuntungan dari total aktiva 
yang dimiliki, jika dibandingkan perbankan konvensional. 
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6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO)
Dari tabel 11 dapat diketahui, bahwa rata-rata BOPO 

untuk perbankan konvensional sebesar 83.82 %. Artinya, 
setiap Rp. 1 pendapatan operasional memerlukan biaya opera-
sional sebesar Rp. 0,83. Sedangkan rata-rata BOPO perbankan 
syariah sebesar 75.36 %. Maka, perbankan syariah perlu biaya 
operasional lebih besar dari perbankan konvensional untuk 
memperoleh pendapatan operasional. Artinya, setiap Rp. 1  
pendapatan operasional memerlukan biaya operasional sebesar 
Rp 0,75. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah 
lebih efisien dalam operasional.

7. Loan to Deposit Ratio (LDR)
Dari tabel 11 rata-rata LDR perbankan konvensoinal 

sebesar 65.9833 % dan 85.8529 % untuk perbankan syariah, 
sedangkan batas aman ratio ini sebesar 85 % –100 %. Dengan 
demikian posisi LDR perbankan syariah dalam posisi rawan 
untuk macet. Perbankan konvensional rata-rata LDR sangat 
sehat dan aman dalam memenuhi kebutuhan dana. Artinya, 
tidak semua dana dari masyarakat disalurkan kembali mela-
lui pemberian kredit, hanya 66% dana dari masyarakat yang 
disalurkan kembali. Berbeda dengan perbankan syariah, rata-
rata semua dana yang dihimpun, disalurkan kembali kepada 
masyarakat. Meskipun demikian, perbankan syariah lebih 
berani ekspansi usahanya atau permintaan akan dana lebih 
besar dari pada perbankan konvensional. 
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E. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel CAR, 

Kualitas Aktiva, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas ber-
pengaruh dalam menentukan perbedaan kinerja keuangan 
perbankan konvensional dan syariah. Berdasarkan analisis 
diskriminan dengan metode langsung dapat diketahui hubu-
ngan antara variabel pembeda atau bebas dengan variabel  
terikat serta seberapa besar dari variabel terikat dapat dijelas-
kan oleh variabel pembeda dapat dilihat dari hasil Canonical 
Corelation. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai Canoni-
cal Corelation sebesar 0,810 mendekati 1,00 berarti kedelapan 
variabel bebas atau pembeda memiliki hubungan yang kuat 
dalam menentukan perbedaan kinerja keuangan perbankan 
konvensional dengan perbankan syariah.

Besarnya kemampuan variabel pembeda (kedelapan varia-
bel) terhadap nilai diskriminan dapat dilihat dari nilai Uji  
Chi – Squere sebesar 38.955 dengan taraf signifikan: 0,00. Hal 
ini menunjukkan bahwa variabel pembeda dapat mempenga-
ruhi perbedaan kinerja keuangan perbankan konvensional 
dengan perbankan syariah sebesar 39 %, sedangkan 61 % di-
pengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang tidak diuji 
dalam penelitian ini. Sedang untuk mengukur variasi varia- 
bel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam 
suatu model, yang dapat dilihat dari koefisien determinan  
atau disebut Fit Model.

Besarnya Fit Model bergerak antara 0–1 (0 < R2 < 1). Nilai 
koefisien ini diperoleh dengan mengkuadratkan nilai Cano-
nical Corelation, jadi besarnya R2: 38 %. Berdasarkan analisis 
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diskriminan dengan metode langsung dapat diketahui nilai 
koefisien dari fungsi diskriminan standard (SCDFC) dari ke 
delapan variabel pembeda berperan dalam menentukan per-
bedaan kinerja keuangan perbankan konvensional dengan  
perbankan syariah. Adapun model persamaannya sebagai 
berikut: Z = -0,304+0,133X1 - 177X2 + 0,012 X3 + 0,068X4 - 
0,179X5 + 0,008X6 - 0,53 X7.

Dari perhitungan nilai Hit Ratio > C max > Pro membuk- 
tikan bahwa pengklasifikasian kinerja keuangan perbankan 
konvensional dengan perbankan syariah sangat akurat, di  
mana variabel pembeda memiliki pengaruh dalam membe-
dakan kinerja keuangan kedua kelompok perbankan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 
CAMEL secara simultan terbukti secara nyata berpengaruh 
dalam menentukan perbedaan kinerja keuangan perbankan 
konvensional dengan perbankan syariah. Dengan demikian, 
hipotesa pertama dapat diterima.

Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Sinkey10 yang 
memakai MDA menunjukkan bahwa semua variabel secara 
nyata atau signifikan menentukan perbedaan kinerja keua-
ngan perbankan. Begitu juga didukung oleh hasil penelitian 
Purbawangsa,11 Irianto,12 Witohrocmi.13 Budionto membuktikan 

10 Sinkey,  “A Multivariate Statistical Analysis..."
11 Ida Bagus A. Purbawangsa, "Kajian Kinerja Keuangan pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali," Tesis,  
Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang (1998).

12 Irianto, “Analisis Variabel yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 
Lumbung Kredit Pedesaan (LKP) di Pulau Lombok,” Tesis, Pascasarjana 
Universitas Brawijaya Malang (1998).

13 Sri Witurachmi, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat 
di Wilayah Karesidenan Surakarta,” Tesis, Pascasarjana Universitas Brawi-
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bahwa semua variabel (CAEL) yang dengan metode MDA 
secara nyata menentukan perbedaan kinerja keuangan perban-
kan. Begitu juga variabel CAMEL dengan metode MDA juga 
membuktikan hal yang sama.14

2. Pengujian Hipotesis Kedua 
Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua yang menya-

takan bahwa ada perbedaan kinerja keuangan perbankan  
konvensional dengan perbankan syariah, memakai MDA  
dengan metode langsung. Wilks Lamda pada prinsipnya untuk 
mengetahui varians total dalam score diskriminan yang tidak 
dijelaskan oleh perbedaan antara kedua kelompok perbankan. 
Dengan Wilks Lamda sebesar 0,344 dan Chi-Squre sebesar 
38.955 dengan tingkat signifikan 0,00 menunjukkan bahwa  
terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja keuangan per-
bankan konvensional dengan syariah. Dengan demikian, hipo-
tesa kedua diterima.

Hasil temuan ini sejalan dengan temuan tesis Amrizal,15 
bahwa ada perbedaan kinerja keuangan antara perbankan  
konvensional dengan syariah, di mana kinerja keuangan per-
bankan syariah lebih baik dari konvensional. Penelitian ter-
sebut dilaksanakan pada periode 1992–1995 (sebelum krisis 
ekonomi). 

jaya Malang (2000).
14 Moh. Heru Budianto, “Analisis Kinerja BPR,” Tesis, Pascacarjana Uni-

versitas Brawijaya Malang (2001).
15 Amrizal, “Analisis Komparatif Laporan Keuangan PT. Bank “X” 

sebagai Alat Ukur Kinerja Manajemen Bank Syariah di Indonesia,” Tesis,  
Pascasarjana IPWI Jakarta (1995).
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Selama krisis ekonomi, keadaan kinerja perbankan sya-
riah menunjukkan perkembangan yang meningkat. Hal ini 
karena perbankan syariah tidak mengalami risiko fluktuasi 
tingkat suku bunga, risiko yang dihadapi perbankan sya-
riah lebih fokus pada risiko likuiditas dan risiko kredit.16 
Sebanyak 63 bank konvensional ditutup yang diakibatkan 
oleh semakin menurunnya pendapatan dari bunga, yang 
pada akhirnya berakibat adanya negative spread. Keadaan 
ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan modal 
untuk menutup segala risiko, yang tercermin dari besarnya 
CAR yang negatif atau di bawah 8 persen. 

Untuk mengatasi keadaan tersebut, diperlukan restruk-
turisasi perbankan sebagai upaya membangun kembali per-
ekonomian, maka dibentuklah BPPN yang mengemban misi 
membantu penyehatan sektor perbankan secara keseluruhan 
sehingga mengarah ke sektor perbankan yang sehat sejalan 
dengan standar Bank for International Settlements (BIS).  
Dengan program tersebut keadaan kinerja perbankan kon-
vensional akan semakin baik/sehat.

Kondisi krisis ekonomi yang berdampak pada krisis per-
bankan dapat dijadikan pelajaran bagi dunia perbankan, ter- 
utama bagi perbankan konvensional untuk meningkatkan 
managemen risiko. Hal ini dapat dilihat besarnya LDR per-
bankan konvensional yang relatif lebih kecil dari perbankan  
syariah. Sebab kondisi perekonomian yang belum pulih, maka 
perbankan konvensional sangat hati-hati dalam menjalan- 
kan fungsi intermediasi (penyaluran dana). Apabila  besarnya 

16 Lihat, Muhammad Arifin, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah: 
Penjelasan secara Rinci mengenai Macam-macam Riba dan Contoh Praktik-
nya pada Zaman Ini, Cet. V (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012).
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LDR tidak diikuti dengan peningkatan manajemen akan ber-
dampak terhadap turunnya kualitas aktiva (KAP). Dengan 
demikian, kinerja perbankan konvensional relatif membaik, 
bahkan lebih baik dari perbankan syariah.

Berbeda dengan perbankan syariah, kondisi krisis justru 
kepercayaan masyarakat meningkat (tabungan) sehingga pihak 
bank berusaha untuk menyalurkan dana kepada masyarakat 
untuk memperoleh yang margin layak. Hal ini dapat dilihat 
dari besarnya LDR atau Financing to Deposite Ratio (FDR) 
yang lebih besar dari perbankan konvensional. Besarnya FDR 
yang besar tidak diikuti dengan manajemen (NPM) yang  
baik, maka akan berdampak pada penurunan kualitas aktiva. 
Dengan demikian, akan menurunkan kinerja perbankan sya-
riah.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesa ketiga menyatakan bahwa variabel manajemen 

punya kontribusi yang dominan dalam membedakan kinerja 
keuangan perbankan konvensional dengan syariah. Untuk 
membuktikan hipotesis ini, maka dilakukan MDA dengan 
metode stepwise, yaitu pengujian dilakukan secara bertahap 
untuk masing-masing variabel. Hasil pengujian ini, menun-
jukkan, bahwa terdapat dua variabel yang secara nyata mem-
punyai kontribusi dalam membedakan kinerja keuangan per-
bankan konvensional dan perbankan syariah. Adapun secara 
berurutan sebagai berikut: CAR dan LDR.

Berdasarkan nilai fungsi diskriminan standar (SCDFC) 
dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi dari masing- 
masing variabel dalam membedakan kinerja keuangan per-
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bankan dengan model persamaan sebagai berikut: Z = 0,742 
X1 – 0,708X6. Dari model persamaan tersebut dapat diketahui 
bahwa variabel CAR yang dominan atau paling besar dalam 
membedakan kinerja keuangan perbankan konvensional dan 
perbankan syariah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpul-
kan, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel manajemen 
mempunyai kontribusi yang dominan atau paling besar dalam 
membedakan kinerja keuangan perbankan kovensional dan 
syariah tidak terbukti, sehingga dengan demikian hipotesis 
ketiga ditolak.

Keadaan ini berbeda dengan penelitian Purbawangsa17 
yang menggunakan metode tidak langsung (stepwise) di- 
peroleh bahwa variabel KAP I yang paling dominan dalam 
menentukan perbedaan kinerja keuangan perbankan. Peneli-
tian ini juga didukung oleh hasil penelitian Whalen & Thom-
son18 menggunakan CAMEL dengan metode Logit Regression, 
ternyata asset quality merupakan predictor terbaik (90, 9 %) 
dalam menentukan rating bank. Hal ini bertentangan dengan 
hasil temuan Irianto19 dan Witurachmi,20 bahwa variabel yang 
dominan adalah manajemen. 

Dari beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
variabel yang dominan antara peneliti yang satu dengan 
peneliti yang lain ternyata tidak konsinten. Hal ini disebab-
kan lokasi, objek, waktu dan sistem perbankan yang berbeda. 
Dalam penelitian ini objek, waktu dan sistem perbankan ber-
beda dengan penelitian terdahulu di mana pada penelitian 

17 Purbawangsa, “Kajian Kinerja Keuangan..."
18 Whalen & Thomson, “Using Financial Data..."
19 Irianto, “Analisis Variabel yang Mempengaruhi..."
20 Witurachmi, “Analisis Kinerja Keuangan...”
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terdahulu hanya terfokus pada bank perkreditan rakyat (bank 
berskala kecil) yang segmen pasarnya menengah ke bawah 
(UKM), kondisi perekonomian yang relatif stabil dan pada 
sistem perbankan yang konvensional saja. Pada penelitian ini 
objeknya pada perbankan yang berskala besar, kondisi per-
ekonomian belum stabil atau pasca krisis. Dalam penelitian 
ini, membandingkan perbedaan sistem perbankan konven-
sional dengan perbankan syariah, yang secara prinsip berbeda.

Hasil temuan dalam penelitian ini, ternyata variabel CAR 
mempunyai kontribusi yang paling besar atau dominan dalam 
membedakan kinerja keuangan perbankan konvensional dan 
perbankan syariah. Variabel ini berkenaan dengan kemam-
puan bank dalam memenuhi kecukupan modal untuk mem-
peroleh keuntungan yang maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CAR atau 
kecukupan modal (dominan) dan LDR yang membedakan 
perbedaan kinerja keuangan perbankan konvensional dengan  
perbankan syariah. Setelah krisis ekonomi, perbankan ditun-
tut agar meningkatkan manajemen risikonya atau menerap-
kan prinsip kehati-hatian sehingga kejadian yang lalu tidak 
terulang kembali (krisis perbankan). Hal ini sangat kentara 
bagi perbankan konvensional dalam menyalurkan dananya 
ke masyarakat dengan sangat hati-hati. Keadaan ini bisa di-
lihat dari kecilnya tingkat LDR perbankan konvensional jika 
dibandingkan dengan tingkat LDR perbankan syariah. Bagi 
perbankan syariah yang tidak begitu terpengaruh dengan 
kondisi krisis, maka tingkat LDR-nya lebih besar. Di samping 
kondisi tersebut di atas, besarnya tingkat suku bunga per- 
bankan konvensional juga menjadi penghalang bagi masyara-
kat untuk memperoleh dana pinjaman, karena kondisi per-
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ekonomian belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, hal 
ini berdampak pada tingkat LDR perbankan konvensional.

Berbeda dengan perbankan syariah, yang tidak tergan-
tung dengan tingkat suku bunga, tidak kesulitan dalam me-
nyalurkan dananya. Di samping itu, pengetahuan masyarakat 
tentang sistem syariah terus meningkat (banyak perbankan 
konvensional membuka unit syariah) dan kondisi perekono-
mian juga mulai membaik. Dengan bertindak aktif (optimis) 
perbankan syariah meningkatkan LDR-nya, berbeda dengan 
perbankan konvensional yang pasif yang selalu menunggu 
(trauma). Di satu sisi masyarakat menghendaki kredit, tetapi 
tingkat suku bunga masih tinggi, berarti perbankan konven-
sional masih menilai tingkat risiko masih besar (perekono-
mian belum sepenuhnya pulih).

Namun, besarnya penyaluran dana (LDR) bagi perbankan 
syariah cukup rawan karena tingkat kualitas aktiva juga besar 
(KAPI). Artinya, pengalokasian dananya cukup menanggung 
risiko. KAPI (assets quality) adalah rasio aktiva produktif yang 
diklasifikasikan (APYD) dengan aktiva produktif. APYD ada-
lah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengan-
dung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbul-
kan kerugian, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. 25 % dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam 
Perhatian Khusus;

b. 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang 
Lancar;

c. 75 % dari aktiva produktif yang digolongkan Diragu-
kan; dan

d. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.
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Berbeda dengan perbankan konvensional yang menerap-
kan kehati-hatian dalam penyaluran dananya, dapat dilihat 
dari kecilnya tingkat KAP I, artinya dalam menyalurkan dana, 
perbankan konvensional dengan tingkat risiko yang lebih 
kecil dari pada perbankan syariah. Penelitian ini masih punya 
beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat mengura-
ngi kualitas hasil. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai 
berikut: 

Pertama, populasi dan sampel yang digunakan hanya ter-
batas pada perbankan milik negara, dan periode waktu ter-
tentu. Untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum, 
diperlukan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang 
lebih luas. 

Kedua, penelitian ini hanya terbatas pada rasio keua- 
ngan yang dipublikasikan dalam menilai kinerja bank; tidak 
semua ketentuan bank Indonesia dapat dilakukan dalam 
menilai kesehatan perbankan.

F. Penutup
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang kom-

parasi kinerja keuangan perbankan konvensional dapat di-
simpulkan, hasil analisis diskriminan dengan metode langsung 
diperoleh hasil, bahwa ke delapan variabel, yaitu CAR, KAP 
I, KAP II, NPM, ROA, BOPO, dan LDR (CAMEL) menentu-
kan kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah. 
Hasil analisis diskriminan dengan metode langsung diper-
oleh hasil, bahwa ada perbedaan kinerja keuangan perbankan 
konvensional dengan syariah. Sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank diperoleh 
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hasil bahwa perbankan konvensional lebih sehat dari syariah.  
Hasil analisis diskriminan dengan metode tidak langsung 
diperoleh hasil bahwa variabel CAR dan LDR mempunyai 
kontribusi dalam membedakan perbedaan kinerja keuangan 
perbankan konvensional dengan syariah, dengan variabel CAR 
yang dominan.

Bagi pihak perbankan konvensional agar dapat mening-
katkan kinerja keuangan dengan meningkatkan LDR yang  
disertai dengan peningkatan kualitas manajemen, sehingga 
dapat mempercepat perputaran aktiva, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan ROA. Bagi pihak perbankan syariah 
agar dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mening-
katkan kualitas manajemen umum, terutama manajemen 
aktiva produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas aktiva 
produktif serta menjaga keseimbangan antara likuiditas dan 
rentabilitas. Bagi peneliti lanjutan, informasi ini dapat dipakai 
untuk pengembangan lebih lanjut dengan ruang lingkup yang 
lebih luas. 





25

A. Pengertian Pertukaran Uang
Pertukaran uang biasa atau yang disebut dengan money 

changer adalah tempat pertukaran atau jual beli mata uang 
asing, yang konsepnya mirip dengan forex. Namun, dalam 
forex transaksi dilakukan secara online sedang pada money 
changer dilakukan secara kasat mata atau langsung. Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) telah memberi pengertian mengenai 
pertukaran uang atau disebut dengan sharf. Menurutnya, sharf 
dapat dilakukan baik dengan uang yang sejenis maupun antar-
mata uang yang berbeda jenis.1

B. Tujuan Ekonomi dalam Pertukaran Uang
 Tujuan ekonomi dalam pertukaran uang tidak dalam 

tujuan pencarian keuntungan tetapi untuk memperlancar 
kegiatan bisnis. Dengan kata lain bersifat distributif, yakni 
untuk mendorong laju sirkulasi uang yang dibutuhkan oleh 
masyarakat luas.

1 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

II
Pertukaran Uang
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C. Prinsip Operasional Pertukaran Uang

1. Motivasi Pelaksanaan tidak Berbasis Bisnis Murni 
tetapi Bersifat Distributif 
Motivasi pelaksanaan pertukaran uang tidak untuk mem-

peroleh keuntungan, tetapi untuk mendukung kelancaran 
lalu-lintas sirkulasi atau distribusi keuangan. Jika dikatakan 
bahwa ia untuk memperoleh keuntungan, akan mengarah 
kepada jual beli; sementara jual beli uang dilarang dalam  
pandangan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, barang 
yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki atau punya 
hak penuh, sementara uang oleh para pemiliknya tidak punya 
hak penuh. Uang diterbitkan atau dikeluarkan oleh negara dan 
tidak diakui oleh orang perorang. Kepemilikan uang berada 
pada hak dan pengakuan negara sehingga tidak dapat dijadi-
kan sebagai objek jual beli. 

Sebagai fungsi distributif, maka pelaksana pertukaran 
uang hanya mendapatkan fee dari penerima jasa penukaran. 
Karena kegiatan ini bukan bisnis murni dalam arti memper-
oleh keuntungan tetapi merupakan bisnis sosial, yang lebih 
pada kepentingan kerja-kerja sosial ekonomi. Hal ini sesuai 
dengan landasan teologisnya, yakni QS. al-Maidah ([5]: 2). 

هَْر الَْحَراَم َوال الْهَْدَي  ِ َوال الشَّ لُّوا َشَعائَِر اللَّ آَمنُوا ال ُتِ يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ
ْم َوِرْضَواًن  ِ نَي الَْبيَْت الَْحَراَم يَبْتَُغوَن فَْضال ِمْن َرِبّ آِمّ َوال الَْقالئَِد َوال �
وُكْ َعِن الَْمْسِجِد  آُن قَْوٍم �أْن َصدُّ رَِمنَُّكْ ششَنَ� َذا َحلَلُْتْ فَاْصَطاُدوا َوال َيْ

إ
َوا

ْثِ  االإ عََل  تََعاَونُوا  َوال  َوالتَّْقَوى  الِْبِّ  عََل  َوتََعاَونُوا  تَْعَتُدوا  �أْن  الَْحَراِم 
َ َشِديُد الِْعَقاِب نَّ اللَّ إ

َ ا َُّقوا اللَّ َوالُْعْدَواِن َوات
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Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah melanggar 
syiar-syiar Allah dan bulan haram. Demikian pula jangan-
lah mengganggu binatang hadya dan binatang qalaid. Dan 
(pula, janganlah menganggu) orang yang menuju Baitul 
Haram, mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya.  
Tapi jika kamu telah selesai beribadah haji, maka berboleh- 
lah kamu berburu. Dan janganlah kebencian kepada orang 
yangmerintangi kamu untuk masuk Masjid Haram, men-
dorong kamu berbuat aniaya. Hendaklah kamu tolong-
menolong dalam kebaikan dan takwa, tetapi jangan tolong 
menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah amat keras dalam hukuman-Nya.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa objek saling tolong-me-
nolong adalah al-bir dan konsep al-bir yang dimaksudkan  
adalah ketaatan, sedangkan takwa mengandung arti mening-
galkan maksiat.2 Kebaikan atau al-bir oleh as-Sa’diy diartikan 
sebagai nama seluruh yang disuka dan diridhai oleh Allah. 
Baik perbuatan lahir maupun batin dari hak-hak Allah dan 
hak Adam. Sedang takwa mengandung penamaan seluruh 
yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.3

Konsep kebaikan yang dikembangkan di atas mencakup 
hak-hak Allah dan Adami (kemanusiaan), yang mencakup hal-
hal yang diterima dengan baik oleh nalar manusia dan univer-
salitas kemanusiaan. Meskipun ajaran Islam menetapkan hal 
ini, tidak berarti bahwa membatasi ruang lingkup kebaikan 
pada hal-hal yang diperuntukkan bagi umat Islam semata. 

2 Ibnu Abbas, Tanwir Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas, Juz I, hlm. 113. 
Program Maktabah asy-Syamilah. 

3 Abdurrahman ibn Nashir as-Sa’diy, Taysir al-Karim Arrahman fi Tafsir 
Kalam al-Mannan, Juz I, hlm. 106. Program Maktabah asy-Syamilah. 
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Perluasan konsep kebaikan ini yang ruang lingkupnya  
lintas teologis, dipahami juga pada pembacaan secara utuh 
ayat al-Qur’an yang dimaksud. Pada ayat al-Qur’an di atas, 
sejumlah larangan yang ditujukan kepada umat Islam, antara 
lain larangan berbuat aniaya karena didorong oleh kebencian 
pada suatu kelompok tertentu.

Perluasan konsep kebaikan ini, apabila diterapkan dalam 
sosial ekonomi, mendorong pada pengembangan kerja sama, 
termasuk dalam melakukan distribusi uang kertas atau uang 
logam dalam memenuhi sirkulasi keuangan secara sosial. 

2. Bebas Unsur Riba 
Di dalam fatwa MUI tentang Pertukaran Uang disebut-

kan tentang kebolehan pelaksanan pertukaran uang dengan 
memastikan kegiatan yang bebas dari riba.4 Di dalam fatwa 
tersebut didukung oleh satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan an-Nasa'i. Hadis 
yang dijadikan sebagai dalil tersebut sebagai berikut.5

 ِ َر - رىض هللا عنه - قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّ َعْن َماِلِ ْبِن �أْوٍس َعْن ُعَ
الَّ َهاَء َوَهاَء «

إ
َهِب ِرًب ا َهُب ِبلَّ -صل هللا عليه وسمل- » الَّ

Artinya: Dari Malik ibn Auf, dari Umar yang diridhai oleh 
Allah atasnya telah berkata, "Rasulullah bersabda: jual beli 
emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara 
tunai." 

4 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.
5 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abu Dawud,  

Juz X, hlm. 126. Program Maktabah asy-Syamilah.
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3. Fee Sebagai Kontribusi Ekonomi untuk 
Kelangsungan Institusi 
Kalau pertukaran uang dilarang oleh ekonomi Islam untuk 

memperoleh keuntungan finansial, karena ia tidak termasuk 
kategori bisnis murni, tetapi ia merupakan bisnis sosial. Maka 
pertanyaannya ialah langkah apa yang bisa dilakukan untuk 
mendorong peningkatan dan kelangsungan institusi ekonomi 
bisnis ini.

Untuk mendorong kelangsungan ini maka diperlukan 
penalaran ekonomi. Untuk fee atau infak dapat dipandang 
sebagai langkah yang tepat. Konsep infak yang fleksibel dalam 
pemanfaatannya dipandang akan mendukung karakteristik 
institusi pertukaran uang. Sebagai diketahui, bahwa secara 
teoretis terdapat dua jenis infak: infak muqayyadah dan muth-
laqah. Infak muqayyadah adalah infak yang secara khusus 
ditujukan untuk kepentingan tertentu. Sedang infak muth-
laqah adalah tidak ditentukan objek pembiayaan. 

 
4. Prinsip Pertukaran Uang 

Prinsip pertama, keuangan sosial bisnis. Kegiatan mela-
kukan tukar uang dipandang sebagai kegiatan bisnis sosial  
dan bukan bisnis murni. Secara ekonomi kegiatan ini tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tetapi di- 
arahkan pada aspek kelancaran distribusi untuk membantu 
orang lain. Pengelola usaha hanya memikirkan tentang kelan-
jutan kegiatan ini. Telah dikemukakan berbagai argumen yang 
mendorong bahwa kegiatan ini tidak sebagai bisnis murni, 
antara lain (a) uang bukan sebagai komoditas; (b) uang diberi-
kan nilai oleh negara dan tidak diberi nilai oleh perorangan; 
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(c) uang diterbitkan oleh negara dan bukan menjadi milik 
individu. Kriteria ini menjadikan uang tidak dapat diperjual-
belikan. 

Kedua, dilakukan secara transparan. Kegiatan ini penu-
karan uang dilakukan dengan mengupayakan bahwa tidak  
ada lagi dialog yang terjadi setelah barang telah diterima 
karena keterbatasan informasi oleh pihak lain. Pihak penge-
lola pertukaran uang memberikan jasa yang utuh tentang 
beberapa hal, antara lain jumlah nominal uang yang ditukar 
adalah jumlah nominal yang sama dengan yang ditukarkan. 
Jika jumlah nominal yang berbeda maka hal ini pertukaran 
uang mengandung unsur riba. Berkaitan dengan pertukaran 
uang berbeda jenis misalnya dolar dengan rupiah, maka hal  
ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan meng-
ikuti fatwa tersebut. 

Ketiga, memperoleh legalitas pemerintah. Untuk pelaku 
penukaran uang, seharusnya dilakukan oleh institusi yang 
memperoleh izin pemerintah. Pertanyaannya, apakah semua 
orang atau lembaga dapat melakukan penukaran uang? Jawa-
bannya ialah tidak. Bagaimana dengan pertukaran uang yang 
ditukarkan adalah uang sesama jenis, yakni rupiah dengan 
rupiah? Jawabannya adalah tetap izin pemerintah. Mengapa 
izin pemerintah ini menjadi penting?  Karena (a) barang yang 
dipertukarkan adalah barang yang diterbitkan dan disahkan 
oleh pemerintah dan satu-satunya lembaga yang dapat mem-
beri penilaian adalah pemerintah; (b) pertukaran penukaran 
uang adalah aktivitas yang melibatkan publik dan dapat ber-
peluang melibatkan sengketa, maka dari itu diperlukan lang-
kah-langkah preventif. 
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Keempat, penetapan infak yang fleksibel. Istilah fleksibel 
adalah lawan dari kaku. Penetapan fleksibilitas infak ini di-
dasarkan pada kegiatan ini, yang merupakan adalah bisnis 
sosial, sehingga tidak ditemukan patokan dasar dalam mem-
berikan beban kepada pengguna kegiatan ini. Besaran infak 
lebih dititikberatkan kepada pengguna dan bersifat moralitas 
dan tidak bersifat utang. Disebut bersifat moralitas, karena 
antara pengguna dan pelaksana tidak diikat oleh akad. Peng-
guna yang memiliki kemampuan ekonomi dan kepedulian 
yang tinggi terhadap kelangsungan institusi dapat saja mem-
berikan fee yang agak besar, atau sebaliknya pengguna lain- 
nya dapat memberikan fee atau imbalan minim. 





Bab II
Norma dan Nilai  

dalam Ekonomi Islam
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A. Pendahuluan
Dewasa ini kata “ekonomi Islam” selalu diidentikkan dan 

dikaitkan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti 
perbankan syariah, Bait al-Maal wa at-Tamwiil (BMT) atau 
koperasi syariah, pegadaian syariah (rahn), asuransi syariah 
(takaful), pasar syariah, minimarket syariah, dan sebagainya. 
Hal ini karena sistem ekonomi yang berbasis syariah sedang 
booming, dan punya daya jual yang cukup tinggi serta men-
janjikan penghasilan (profitable) baik secara duniawi maupun 
ukhrowi. Artinya, jika seseorang menjalankan sistem ekonomi 
berbasis syariah, hendaknya ia dapat memetik buah berupa 
keuntungan sebagai ma’isyah, yang diniatkan semata-mata 
untuk beribadah kepada Allah, sehingga ia memperoleh dua 
profit sekaligus dalam satu proses aktivitas.

Gambaran aktivitas tersebut sesuai dengan kaidah fikih: 
mā lā yatimmul wājib illā bihi fahuwa wājib, artinya “sesuatu 
yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia 
wajib (harus) diadakan”. Menjalankan perintah-Nya dalam 
mencari nafkah (melakukan aktivitas ekonomi) ialah wajib. 

Norma dan Nilai  
dalam Ekonomi Islam



36

Bab II • Norma dan Nilai dalam Ekonomi Islam

Maka, pada era modern ini, aktivitas perekonomian kurang 
dan bahkan tidak akan sempurna tanpa adanya LKS, maka 
LKS pun wajib diadakan. Dengan demikian, kaitan antara  
LKS dengan ekonomi Islam menjadi lebih gamblang.1

Sebelum menjadi pelbagai praktik ekonomi seperti yang 
dijelaskan di atas, tentu melalui diskursus teori (teori eko-
nomi) di kalangan ekonom, dengan memperhatikan realitas 
empirik aktivitas manusia secara umum. Jadi, pada praksis- 
nya ekonomi yang ada saat ini merupakan hasil dari suatu 
proses aplikasi dari teori ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi konvensional, pemikir awal yang 
melahirkan istilah “ekonomi”, yaitu Aristoteles, merupakan 
seorang filsuf yang menyatakan bahwa, istilah “ekonomi” 
berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos (keluarga 
atau rumah tangga) dan nomos (peraturan atau hukum). Se-
belum lahirnya ilmu ekonomi, ekonomi merupakan bagian 
dari diskursus filsafat. Jadi, pemikiran ekonomi konvensional 
seperti ekonomi kapitalis belum menjadi “teori ekonomi” 
(Spencer, 1977), tetapi saat itu dikenal dengan istilah “filsafat 
ekonomi”. Misalnya, karya Adam Smith, The Theory of Moral 
Sentiment, sekurang-kurangnya menjelaskan bahwa ilmu 
ekonomi sebagai moral sains serta terdapat pembahasan 
filosofis di dalamnya.2 Maka, apabila dikaitkan dengan ilmu 
ekonomi Islam yang berkembang kini, muncul pertanyaan. 
Apakah ekonomi Islam mempunyai landasan filosofis? dan 
apakah terdapat nilai serta norma di dalam ekonomi Islam?

1 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 14-15.

2 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: 
Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2001), hlm. xiii.
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Menurut Jeremy Seabrook,3 perkembangan ilmu ekonomi 
Islam erat kaitannya dengan tujuan landasan filosofis, maka 
tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam mulai muncul 
setelah masa kejayaan (renaissance) sistem ekonomi kapitalis 
dan sosialis yang dianggap sedang mengalami fase degradasi 
karena ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang. 
Akibatnya, angka kemiskinan bertambah dan merajalelanya 
pengangguran di berbagai negara. Maka, ekonomi Islam di-
andaikan menjadi sistem alternatif, dan harapannya mampu 
memberikan solusi atas problem ekonomi, serta mampu  
menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dampak positif setelah masa kejayaan atau renaissance 
ekonomi Barat adalah semakin bermunculan wacana Islami-
sasi ilmu pengetahuan (pada 1970-an) oleh para cendekiawan 
muslim di berbagai belahan dunia, sesuai dengan bidang ke- 
ilmuannya, yang bertujuan mencegah mafsadat (kerusakan), 
dehumanisasi, dan menjunjung tinggi rasa keadilan (al-’adl). 
Maka, disiplin ilmu pengetahuan yang saat itu kerap diper-
bincangkan adalah Islamisasi ilmu ekonomi menjadi ilmu 
ekonomi Islam. Wacana tersebut bukan sekadar membahas 
tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologinya 
semata, melainkan kerap diaplikasikan dalam aktivitas kehi-
dupan masyarakat sehari-hari.4

3 Jeremy Seabrook, Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neo-
liberalisme (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. 61.

4 Yusdani, “Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu 
Ekonomi Islam di Indonesia: Suatu Kritik Epistemik,” La Riba: Jurnal 
Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1 (2007), hlm. 77.
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B. Pembahasan
1.	Definisi	Ekonomi	Islam

Prinsipnya, belum ada definisi yang baku mengenai 
ekonomi Islam. Beberapa definisi di bawah ini tidak terlepas 
dari profil, background pendidikan, keluarga, kondisi sosial, 
politik, dan ekonomi yang dialami oleh sang tokoh pada 
masanya. Namun, semuanya tetap merujuk kepada al-Qur’an 
dan al-Hadis. 

Ilmu ekonomi Islam, menurut M.A. Mannan, ialah "suatu 
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan 
ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.”5 
Bagi S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah 

Pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan 
syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan 
eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan 
kepuasan (satisfaction) lahir dan batin bagi manusia serta 
memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban 
mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat.6

Menurut Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah 
"suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami perma-
salahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan-
nya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang 
Islam.”7 Bagi M.N. Siddiqi, “Ilmu ekonomi Islam merupakan 

5 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Eco-
nomic: Theory and Practice), terj. HM. Shohaji, dkk. (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1993), .hlm. 19.

6 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial, hlm. 10.
7 M. Umer Chapra, Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam 
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respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan 
ekonomi pada masa hidup mereka. Yang sumber utamanya  
al-Qur’an dan as-Sunnah maupun akal dan pengalaman.”8 
Sedangkan menurut Louis Cantori, munculnya ilmu ekonomi 
Islam merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi 
yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang 
menolak efek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.9 

Tujuan ilmu ekonomi Islam, menurut M. Akram Khan, 
adalah untuk mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang 
dicapai dengan upaya mengorganisir sumber-sumber daya 
bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.10 

Secara definitif, Munawar Iqbal menegaskan:

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi 
cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu 
dipandang sebagai sumber utama IPTEK (mamba’ul ’ilmi). 
Kemudian al-Qur’an dan al-Hadis dijadikan sebagai sumber 
rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-
doktrin ekonomi Islam.11

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi ekonomi Islam 
yang dipaparkan oleh para pemikir yang konsen terhadap 
perkembangan ekonomi Islam, tetapi kiranya dari beberapa 
pandangan dan definisi di atas, dapat mewakili pengertian 
ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga dapat dikonklusi-

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 121.
8 Ibid.
9 Ibid.

10 Ibid.
11 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2002), hlm. 12.
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kan bahwa menurut Islam ekonomi adalah ilmu yang mem-
pelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia 
dan akhirat (hereafter),12 yang diatur berdasarkan aturan 
agama Islam (syariat) dan dilandasi tauhid yang dirangkum 
dalam rukun iman dan rukun Islam. 

Ekonomi dalam Islam berfungsi sebagai identitas tanpa 
mempengaruhi makna atau pengertiannya sebab pengertian 
ekonomi lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepatnya 
worldview yang digunakan sebagai landasan nilai. Kemudian 
ekonomi dan bekerja merupakan aktivitas egaliter dan kolek-
tif yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana yang termaktub 
dalam QS. at-Taubah ([9]: 105) 

َل عَاِلِم 
إ
دُّوَن ا لَُكْ َوَرُسوُلُ َوالُْمْؤِمنُوَن َوَسُتَ لُوْا فََسَيَى الّلُ َعَ َوُقِل اْعَ

ئُُك ِبَما ُكنُتْ تَْعَملُوَن ِّ هَاَدِة فَُينَب الَْغْيِب َوالشَّ
Artinya: Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat peker-
jaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu di-
beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kerja juga berarti mengharapkan maghfiroh (ampunan), 
sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya “Barangsiapa yang 
di waktu sorenya kelelahan karena tangannya bekerja, maka  
di waktu sore itu ia mendapat ampunan (maghfiroh).” (HR. 
Thabrani dan Baihaqi)

12 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 
Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 2-3.
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2. Epistemologi Ekonomi Islam
Epistemologi adalah bagian dari teori tentang pengeta-

huan (theory of knowledge). Teori adalah pengetahuan ilmiah 
yang mencakup penjelasan tentang suatu faktor tertentu dari  
sebuah disiplin ilmu. Suatu teori biasanya muncul setelah  
adanya proses pemikiran yang panjang (filsafat), yang kemu-
dian diuji (verifikasi) sebelum disebut sebagai sebuah teori. 
Proses filsafat mencari tahu itu menghasilkan kesadaran atau 
yang disebut dengan pengetahuan (knowledge). Adapun teori 
ekonomi Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Sedang-
kan filsafat ekonomi Islam bersumber dari agama (ad-diin). 
Pemikiran tentang ekonomi Islam bermula dari respons para 
cendekiawan muslim terhadap tantangan dan permasalahan 
ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam ter- 
sebut diilhami dan dilandaskan dari ajaran al-Quran dan  
Sunnah, yang dilanjutkan dengan proses ijtihad dari penga-
laman empiris atau realitas sosial.

Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat perihal  
mendiagnosis keotentikan pengertian, metode struktur, dan 
validitas pengetahuan. Secara garis besar, epistemologi dapat 
dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang substansi 
yang bersangkutan dengan pengetahuan (knowledge). Maka, 
epistemologi berkaitan dengan beberapa hal:

a. Filsafat sebagai cabang yang mencari keabsahan dan ke-
benaran pengetahuan.

b. Metode bermaksud untuk mengantarkan manusia men-
capai tujuan (goal).

c. Sistem bertujuan memperoleh hakikat kebenaran penge-
tahuan (knowledge).
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Untuk lebih memahami proses ilmu ekonomi Islam dan 
mengetahui kesetaraan dari kedudukan metode observasi, 
induksi, dan deduksi, perhatikan gambar alur epistemologi 
ekonomi Islam berikut ini.13

Gambar 2.1

Epistemologi Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam dibangun melalui realitas empirik 
dan masalah faktual sehingga hubungan teori ekonomi Islam 
dengan teori lain dan hubungan teori ekonomi Islam dengan 
praktiknya saling berkaitan. Eksistensi ekonomi Islam bukan 
berlandaskan ] perspektif manusia sebagai human of economic 
semata, tetapi juga berdasarkan perspektif manusia sebagai 

13 Priyonggo Suseno, “Dasar-dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam,” 
Makalah, disampaikan pada Workshop Nasional Pengajaran Ekonomi 
Islam untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta (2009), hlm. 10.
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hamba Allah yang dilahirkan di dunia secara fitrah (suci),  
dan didasarkan juga pada empat aksioma, yaitu equilibrium 
(keseimbangan), free will (kehendak bebas), unity (kesatuan), 
dan responbility (pertanggungjawaban).14 

Oleh sebab itu, metodologi ekonomi Islam digunakan 
untuk mengungkap dan mengklarifikasi permasalahan eko-
nomi yang multidimensial. Tindakan ini digunakan untuk 
menjaga objektivitas dalam proses pengungkapan kebenaran 
terhadap suatu fenomena. Secara alami, unsur manusiawi atau 
kemanusiaan akan menguji bahwa segala fenomena berujung 
pada keselarasan (equilibrium) yang selalu berkelanjutan. Hal 
inilah yang kemudian melahirkan sikap dinamis dan progre-
sif, yaitu rasa syukur yang muncul karena keberhasilan atau 
kegagalan dari sebuah proses usaha mencari atau menemukan 
kebenaran.

Sedangkan kebenaran ilmiah dapat diuji dan ditemukan 
melalui beberapa hal berikut: koheren merupakan suatu per-
nyataan yang dianggap benar apabila konsisten dan memi-
liki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap 
benar. Teori koherensi memakai logika deduktif.

Koresponden merupakan pernyataan yang dianggap benar, 
jika materi pengetahuan terkandung di dalamnya memiliki 
korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan 
tersebut. Teori ini memakai logika induktif. 

Pragmatis adalah suatu yang dianggap benar jika memi-
liki manfaat bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. 
Maka, epistemologi ini berasal dari tiga metode yaitu:

14 Syafaruddin Alwi, “Islamic Economic Thinking,” Makalah, disampai-
kan dalam Kuliah Filsafat Ekonomi Islam, Yogyakarta (29 Mei 2011).
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a. Observasi. Merupakan upaya untuk melihat, mengamati, 
dan mengevaluasi fakta dan realitas, lantas membuat 
asumsi, klasifikasi, abstraksi, hakikat, tipe ideal dengan 
memakai generalisasi. Observasi merupakan proses yang 
perlu untuk menggali dan mendapatkan informasi ten-
tang suatu objek. Observasi diperlukan untuk bukti atas 
realitas fenomena yang berhubungan dengan aktivitas 
manusia. Dengan observasi, manusia bisa mengefisiensi 
aktivitas dan bisa forcasting perihal yang hendak terjadi.

b. Deduksi. Penalaran deduktif membahas perihal metode 
untuk memperoleh kesimpulan yang valid dengan ter-
lebih dahulu diajukan pertanyaan-pertanyaan. 

c. Induksi. Induksi membahas tentang pengambilan kesim-
pulan dari beragam pernyataan secara spesifik atas pelba-
gai fenomena. Pernyataan tersebut hanya bersifat proba-
bilitas dan hipotesa dari beragam pernyataan yang telah 
diajukan. Dalam ekonomi Islam selain dari fenomena dan 
realitas sosial, hubungan informasi dapat dihasilkan dari 
al-Qur’an dan al-Hadis.

3. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam
Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang 

telah diyakini dengan segenap keimanan, ia menjadi landasan 
paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berasal 
dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi 
yang bersifat rabbani, maka ekonomi Islam bersumber pada 
“nilai-nilai normatif-imperatif ” (meminjam istilah dari Ismail 
al-Faruqi), sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. 
Dengan mengakses pada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap 
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perbuatan manusia memiliki unsur moral, etika, dan ibadah. 
Setiap tindakan manusia tidak terlepas dari nilai yang secara 
vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara hori-
zontal punya manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. 
Nilai moral samahah (lapang dada, lebar tangan dan murah 
hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk 
meraih rahmat dari Tuhan, baik selaku pedagang, produsen, 
konsumen, debitor, maupun kreditor.

Prinsip atau nilai sebagai landasan dasar pengembangan 
ekonomi Islam terdiri dari lima nilai, yaitu tauhid (keimanan), 
‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerinta-
han), dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi 
untuk menyusun proposisi-proposisi ekonomi Islam. Berikut 
penjelasan dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut.15 

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)
Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Tauhid mem-

bentuk tiga asas pokok dalam filsafat ekonomi Islam. Pertama, 
"Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan 
menurut kehendak-Nya” (QS. a-Ma’idah [5]: 20, QS. al-Baqa-
rah [2]: 6). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai 
hak kepemimpinan (khilafah) dan pengelolaan yang tidak 
absolut, serta harus tunduk atas hukum-Nya. Maka, jika di-
sebut mafhum mukhalafah, bahwa mereka yang menganggap 
kepemilikan secara mutlak berarti telah ingkar atas hukum 
Allah. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam ada-

15 Muhammad A. A. & Adiwarman A. Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan 
Ekonomi Islam, terj. Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Sejati, 1999), hlm. 
22.
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lah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini  
jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada 
sistem kapitalis dan oleh kaum proletar pada sistem sosialis. 

Kedua, “Allah adalah pencipta semua makhluk dan semua 
makhluk tunduk kepada-Nya” (QS. al-An’am [6]: 142-145, QS. 
an-Nahl [16]: 10-16, QS. Faathir [35]: 27-29, QS. az-Zumar [39]: 
21). Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia dipandang 
sebagai ujian dan sementara, di mana akan diberikan kenik-
matan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-
Nya, sebagai hal bersifat non-materil, yang berbeda dalam 
paradigma dengan analisis ekonomi konvensional. Sedang-kan 
ketidakmerataan karunia (nikmat) dan kekayaan yang diberi-
kan Allah kepada setiap makhluk juga termasuk kuasa dan 
kehendak Allah semata. Hal ini dengan tujuan agar mereka 
yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada 
Sang pemberi rezeki dengan cara menyisihkan dan mem- 
berikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya, sehingga dengan demikian akan tumbuh akti-
vitas ekonomi yang merata secara egaliter. 

Ketiga, secara horizontal iman kepada hari kiamat akan 
mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. 
Misalnya, seorang muslim yang hendak beraktivitas ekonomi 
tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat sete-
lahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap 
individu muslim dalam beraktivitas ekonomi tidak hanya 
memikirkan kenikmatan sesaat (jangka pendek), tetapi ia 
perlu berpikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan sebab 
kehidupan di dunia hanya “numpang lewat” untuk mencari 
bekal di akhirat.
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b. ‘Adl (Keadilan)
Allah adalah pencipta semesta beserta isinya, dan ’adl 

(keadilan) merupakan satu di antara sifat-Nya. Bagi Allah 
semua manusia itu sama (egalitarian) di hadapan-Nya dan 
punya potensi sama untuk bertindak baik, karena yang men-
jadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketakwaan setiap indi-
vidu. Implikasi prinsip ‘adl (keadilan) dalam ekonomi Islam 
adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, 
sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan,  
kekayaan secara merata, pertumbuhan dan stabilitas eko-
nomi.16 Hal ini tersirat dalam QS. al-An’am ([6]: 152), bahwa 
Allah memerintah kepada manusia agar berlaku adil dalam 
segala hal, terutama mereka yang sedang diberikan amanah 
kekuasaan dan mereka yang berhubungan dengan transak-
sional berniaga.17

c. Nubuwwah (Kenabian)
Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, 

manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini 
tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka, di-
utus para nabi dan rasul, sebagai delegasi dalam menyampai-
kan petunjuk Allah Swt. kepada manusia tentang hidup yang 
baik, benar, dan berkah (hayatun thoyyibah) di dunia, dan 
mengajarkan jalan untuk kembali kepada Allah, jika ia ber-
tindak keliru untuk bertaubat.

16 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 8-9.

17 Amir Nuruddin, “Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Implikasi-
nya pada Tanggung Jawab Moral,” Disertasi, Program Pascasarjana IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994), hlm. 233.
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Tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus di-
teladani manusia agar mendapatkan keselamatan (salamah)  
di dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah, 
yang artinya "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempur-
nakan akhlak yang mulia” (HR. Bukhari). Juga ditegaskan di 
dalam al-Qur'an sebagai berikut.

ََّك لََعل ُخلٍُق َعِظمٍي ن
إ
َوا

Artinya: Dan sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) 
benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. al-Qalam 
([68]: 4)

َ َوالَْيْوَم  َِّمن َكَن يَْرُجو اللَّ ل ِ �أْسَوٌة َحسشَنٌَة  لََقْد َكَن لَُكْ ِف َرُسوِل اللَّ
َ َكِثيًا اْلآِخَر َوَذَكَر اللَّ

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang meng-
harap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah (QS. al-Ahzab [33]: 21).

Dari Hadis dan dua ayat al-Qur'an di atas dapat disari- 
kan bahwa Nabi Muhammad merupakan model ideal dalam 
segala perilaku, termasuk di dalamnya, perilaku ekonomi dan 
bisnis, yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplemen-
tasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi  
dan bisnis. Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir 
dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, yang mempunyai 
empat sifat teladan sebagai landasan dalam aktivitas manu-
sia sehari-hari termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. 
Selain leadership, Nabi Muhammad juga berpengalaman di 
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bidang perdagangan. Berikut penjelasan implementasi empat 
sifat nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.18

Pertama, siddiq (benar, jujur, valid). Idealnya, sifat ini 
dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat siddiq ini 
akan muncul sikap efektivitas dan efisiensi. Efektivitas di- 
maksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (on time) dan 
benar (right), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas 
dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik 
dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran.

Kedua, amanah (bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan 
kredibel). Jika sifat ini diimplementasikan maka akan mem-
bentuk pribadi yang kredibel dan bersikap penuh tanggung 
jawab. Kolektivitas dari setiap individu dengan kredibilitas  
dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyara-
kat yang kuat. Sifat amanah berposisi fundamental dalam 
aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan 
tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi 
dan bisnis akan amburadul (tidak stabil).

Ketiga, fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, profesiona-
litas, dan intelektualitas). Sifat ini dapat dijadikan strategi 
dalam hidup karena untuk mencapai ma’rifatullah (mengenal 
Allah Swt. melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), 
setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang 
telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling bernilai yang men- 
jadi pembeda manusia dengan makhluk lain dan hanya 
dianugerahkan pada manusia ialah al-’aqlu (intelektualitas). 
Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis ada-
lah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan 

18 Thoriq al-Diwany, Bunga Bank dan Masalahnya: Suatu Tinjauan Syar'i 
dan Ekonomi Keuangan (Bandung: Akbar, 2003), hlm. 161.
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ilmu atau kecerdasan, serta optimalisasi semua potensi akal 
(al-’aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan (goal). Memiliki 
kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi saja belum cukup 
dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. 
Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap pro-
fesionalitas yang mumpuni, maka hal ini akan lebih mudah 
dalam menjalankannya (konsep “work hard and smart”). 

Keempat, tabligh (komunikatif, transparansi, marketable) 
merupakan softskill yang sudah selayaknya dimiliki oleh se-
tiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban 
tanggung jawab penyampaian (da’wah). Sifat tabligh dalam 
ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komu-
nikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, 
periklanan, pembentukan opini masa, dan sebagainya.

d. Khilafah (Pemerintahan)
Khilafah merupakan representasi bahwa manusia seba-

gai pemimpin (khalifah) di dunia ini yang dianugerahi se-
perangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah Swt., serta 
disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang 
dapat dimanfaatkan dalam rangka keberlangsungan hidup- 
nya. Jadi, konsep khilāfah ini melandasi prinsip kehidupan 
kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya ialah untuk 
menjaga keteraturan interaksi atau mu’amalah antar-pelaku 
ekonomi dan bisnis suapay dapat meminimalisir kekacauan, 
persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka.

Implikasi dari prinsip khilāfah dalam aktivitas ekonomi 
dan bisnis adalah persaudaraan universal, kepercayaan bahwa 
sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup 
hemat dan sederhana, dan setiap individu punya kebebasan 
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yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut 
dibatasi dengan kebebasan di antara sesama manusia sebagai 
wujud dari hablum minannas. Semua itu dalam rangka untuk 
mencapai tujuan syariah (maqāshid as-syariah), yang dalam 
perspektif al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslaha-
tan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan men-
jaga atau melindungi agama (hifzu ad-diin), jiwa (hifzu an-
nafs), akal (hifzu al-’aql), keturunan (hifzu an-nasl), dan harta 
manusia (hifzu al-māl).

e. Ma’ad (Hasil)
Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk 

berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari 
belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan 
masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam, dunia 
adalah ladang akhirat. Artinya, dunia adalah tempat bagi 
manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas,  
dan beramal shaleh. Kelak dengan amalnya itu akan menda-
tangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa 
hidup di dunia maupun ketika di akhirat. Pada prinsipnya  
perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan sebalik- 
nya. Oleh karena itu, ma’ād bermakna balasan, imbalan, atau 
ganjaran. Merujuk pada Imam al-Gazhali, implikasi konsep 
ma’ād dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya, men-
dapatkan profit (laba) sebagai motivasi para pelaku bisnis. 
Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak 
akan diterimanya di akhirat. Karena itu, konsep profit/laba 
mendapatkan legitimasi dalam Islam.19

19 Karim, Ekonomi Islam, hlm. 11-12.
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C. Ekonomi Islam Sebagai Ilmu dan Norma
Dari paparan dan penjelasan di atas, secara epistemo-

logis ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua disiplin ilmu.  
Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu ilmu yang mempe-
lajari tentang hukum-hukum syariah yang fokus pada urusan 
harta benda (al-māl). Cakupannya adalah (1) kepemilikan (al-
milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milki-
yah), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’at 
al-tsarwah baina an-nās). Bagian ini merupakan pemikiran 
yang terikat nilai, karena diperoleh dari sumber nilai Islam, 
melalui metode deduksi atau istinbath hukum syariah dari 
sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi 
Islam normatif ini oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dise-
but dengan sistem ekonomi Islam (an-nizhām al-iqtishādi fi 
al-Islām).20 

Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu ilmu yang mempe-
lajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan  
urusan harta benda, spesifiknya yang berkaitan dengan 
produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam 
cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam 
proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan 
pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan 
fakta empiris, melalui metode induksi terhadap fakta-fakta 
empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau 
konsep umum.21 Bagian ini tidak harus memiliki dasar kon-
sep dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi cukup disyaratkan 

20 M. Shiddiq al-Jawi, “Paradigma Ekonomi Islam,” Makalah, 9 Septem-
ber 2005, hlm. 1-4. www.gaulislam.com/paradigma-ekonomi-islam/.

21 Ibid.
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tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. 
Ekonomi Islam positif ini oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani 
disebut ilmu ekonomi Islam (al-‘ilmu al-iqtishādi fi al-islām).

Ilmu Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum 
dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel eko-
nomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan 
tertentu (unsur Ilāhiyah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam 
tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara riil, tetapi juga 
harus menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dila-
kukan, dan apa yang seharusnya terjadi dan dikesampingkan  
atau dihindari, idealitas ini dilandasi atas dasar nilai (value) 
dan norma (norm) tertentu, baik secara eksplisit maupun 
implisit, kemudian inilah yang disebut dengan ekonomi nor-
matif. Sedangkan ekonomi positif bahasannya lebih terfokus 
kepada realitas relasi ekonomi atau mengenai fenomena yang 
nyatanya terjadi.22

Dengan demikian, menurut Karim, para ekonom muslim 
perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang 
dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang tidak hanya 
dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam. 
Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala feno-
mena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan 
dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan 
syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi 
segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari 
Allah, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan 
ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam 
ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidu-

22 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 
Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 23-26.



54

Bab II • Norma dan Nilai dalam Ekonomi Islam

pan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di 
akhirat. Semua harus seimbang karena dunia adalah ladang 
akhirat. Keuntungan (return) yang kelak diperoleh seseorang 
di akhirat, bergantung pada apa yang ia telah investasikan di 
dunia.23 (Karim, 2003: 6).

Lebih lanjut, Chapra mengemukakan bahwa sesungguh-
nya sistem ekonomi Islam telah terbentuk dan berkembang 
secara berkala sebagai subjek interdisipliner sesuai dengan 
paradigma Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya 
yang telah dihasilkan oleh para fuqaha (ulama ahli fikih) dan 
ekonom muslim, di antaranya (1) Imam Malik (93–179 H), 
pemikiran-pemikirannya adalah bahwa raja atau penguasa 
harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya 
dan konsep maslahah (nilai kegunaan barang baik untuk indi-
vidu maupun sosial); (2) Muhammad bin Hasan al-Shaibani 
(132–189 H) telah merumuskan konsep tentang pendapatan 
dan belanja rumah tangga, pentingnya sektor pertanian, dan 
kerja sama serta bagi hasil; (3) Yahya ibn Adam al-Qarashi 
(203 H) mengenalkan konsep keuangan publik atau pajak;  
(4) Abu Yusuf (731–798 H), konsep tentang keuangan negara; 
(5) Ibn Miskawaih (1030 H), konsep tentang pertukaran dan 
peranan uang; (6) al-Ghazali (1055–1111 H) membahas ten-
tang standar minimum kebutuhan hidup dan norma-norma 
kehidupan sosial; (7) Ibn Taimiyah (1263–1328 H) memberi-
kan perhatian kepada masalah kemasyarakatan dan al-hisbah; 
(8) Ibn Khaldun (1332–1404 H) mengembangkan beberapa 
gagasan penting seperti pembagian kerja, uang, dan harga, 
produksi dan distribusi, perdagangan internasional, ekonomi  
 

23 Karim, Ekonomi Islam, hlm. 6.



55

Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan

publik, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kemakmu-
ran. Para pemikir muslim tersebut telah mengidentifikasi  
banyak konsep, variabel, dan teori-teori ekonomi yang masih 
relevan hingga kini dan telah memberikan kontribusi yang 
sangat berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi modern.24

D. Penutup
Setiap ilmu atau pengetahuan tentu tidak bisa terlepas  

dari sebuah landasan atau dasar filosofis, begitu juga halnya 
dengan ekonomi Islam yang sedang menjadi tren saat ini. 
Ilmu (science) dalam perspektif Islam lebih diartikan sebagai 
segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah 
yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah, biasa di-
sebut dengan kebenaran absolut. Sedangkan ilmu (science) 
dalam dunia konvensional dipahami sebagai segala ilmu yang 
memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah, atau yang biasa di-
sebut dengan kebenaran relatif. Ilmu ekonomi Islam bukan 
cabang atau bukan berasal dari ilmu ekonomi konvensional 
atau sekuler. Tetapi, ilmu hasil ijtihad (inovasi dan kreasi) 
ulama yang dalam terminologi Islam tergolong dalam bidang 
fikih mu'amalah.

Ilmu ekonomi Islam termasuk ilmu sosial dan sekaligus 
ilmu agama yang tentu tidak bebas dari norma dan nilai-
nilai moral. Karena nilai moral merupakan aspek normatif 
yang integral dan harus dimasukkan dalam analisis feno- 
mena ekonomi, serta dalam teknik pengambilan keputusan 
yang berdasarkan syariah sehingga akan dapat menghasilkan 

24 M. Umer Chapra, “Perlukah Memiliki Sistem Ekonomi Islam?” Jurnal 
Muamalah, SEF FE UGM. Vol. 1. No. 1 (2002), hlm. 7-32.
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konsep yang kompetibel dan universal dan menjunjung tinggi 
asas manfaat dan maslahah sebagai rahmatan lil ‘ālamin.

Adapun karakteristik sistem ekonomi Islam antara lain  
sistem ekonomi berlandaskan pada etika, kemanusiaan, dan 
ekonomi yang bersifat moderat (wasathon). Karakteristik ini 
merupakan penjabaran dari ajaran Islam yang terdapat di 
dalam kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. 
sehingga dalam Islam sikap kāffah (secara menyeluruh dalam 
melaksanakan ajarannya) sangatlah diutamakan, maka dalam 
semua aktivitas hidupnya seorang muslim harus selalu ber-
pedoman pada al-Qur’an dan Sunnah. Tidak terkecuali pada 
aktivitas perekomian yang dijalaninya.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan 
keselarasan bagi kehidupan di dunia (likay lā yakuna daula-
tan baina al-aghniyā). Norma dan nilai Islam bukan semata- 
semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh 
makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam 
adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan 
syariah agar mencapai kesejahteraan duniawi dan sekaligus 
kebahagian ukhrowi (falah).



Bab III 
Keuangan Perbankan 

Syariah





59

A. Pengertian Keuangan Perbankan Syariah 
Perbankan ialah istilah lembaga keuangan dan berfungsi 

sebagai sebagai mediator antara pemilik modal atau nasabah 
dengan pengguna keuangan atau pihak yang membutuhkan 
keuangan, yang dikenal dengan investor atau peminjam. Per-
bankan syariah, dalam sistemnya memakai prinsip keuangan 
syariat Islam. Perbankan nasional di Indonesia terbagi dua 
yaitu lembaga yang berprinisip keuangan syariah dan sistem 
konvensional atau non-syariah.

Sebagai lembaga perbankan nasional, perbankan syaraiah 
di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian perbankan sya-
riah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) "Perbankan syariah  
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah 
dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan  
usahanya”. Berkaitan dengan fungsinya, dapat dipahami pada 
ayat (3) yang berbunyi “Bank adalah badan usaha yang meng-
himpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit  

Keuangan Perbankan Syariah
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dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat”.

Dalam pasal 1 ayat (3) tersebut dipahami terdapat satu 
fungsi dan bentuk kelembagaan. Dari sisi fungsi ia dimak- 
sudkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan 
tarap hidup rakyat. Penyebutan rakyat dan tidak masyarakat 
dalam ayat ini perlu telaah lebih lanjut. Penjelasan UU ini  
tentang maksud pilihan istilah tidak ditemukan, maka hemat 
penulis pilihan kosakata “rakyat” menunjukkan bahwa keha-
diran UU ini sebagai instrumen yang mengatur hubungan 
rakyat di dalam negara. Kosakata "masyarakat" mengand-
ung makna sosiologis dan "rakyat" lebih pada makna politis. 
Produk UU adalah sebuah produk politik dan tidak sebagai 
produk sosiologis, meski diakui bahwa aspek sosiologis telah 
terinspirasi dalam pembentukan sebuah UU namun dari sisi 
mekanismenya dan produk yang UU disebut sebagai produk 
politik. Masih dalam ayat (3) dimaksud, penggunaan kosakata 
“masyarakat” ditemukan pada kegiatan perbankan yakni 
menghimpun dana dari masyarakat. Hemat penulis, konteks 
penggunaan kosakata ini pada aktivitas ekonomi berada di 
dalam ranah masyarakat yang melaksanakan. Di sisi lain, 
aktivitas ekonomi membutuhkan lembaga perbankan dalam 
optimalisasi aktivitas ekonomi. Untuk bentuk kelembagaan 
usaha sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3), disebut 
sebagai badan usaha; sedangkan badan usaha diketahui pen-
jelasannya pada pasal 7 yang menyatakan “bentuk badan 
hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas”. 

Istilah keuangan perbankan syariah tidak ditemukan di 
dalam UU Perbankan Syariah. Istilah ini adalah istilah yang 
dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa dalam 



61

Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan

mediasi perbankan ini telah dijalankan fungsi-fungsi keua-
ngan. Pada perspektif ekonomi Islam, keuangan mengandung 
dua hal, yaitu keuangan bisnis dan keuangan sosial. Menurut 
Hamzah, keuangan bisnis adalah keuangan yang diorientasi-
kan untuk memperoleh keuangan finansial sedang keuangan 
bisnis adalah jenis keuangan dan orientasinya dimaksudkan 
untuk memperoleh aspek pelayanan dan tidak dimaksudkan 
pada orientasi keuntungan finansial.1 Tampaknya, bagi per-
bakan syariah, kedua fungsi keuangan ini sudah dijalankan. 
Pada pasal 19 ayat (1) huruf (q) disebutkan bahwa melakukan 
kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang sosial sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinisp syariah dan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, muatan 
pada konsep keuangan syariah juga mengandung arti bahwa 
dalam implementasinya harus mengacu pada prinsip pengelo-
laan keuangan syariah. Bagi perbankan syariah, pengelolaan 
keuangan berbasis prinsip keuangan syariah merupakan suatu 
keniscayaan, baik dalam arti keuangan bisnis maupun dalam 
arti keuangan sosial.

B. Tujuan Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah 
Untuk memahami tujuan ekonomi keuangan perbankan 

syariah, harus dilihat pada tujuan perbankan syariah. Disebut-
kan di dalam UU Perbankan Syariah pasal 3 bahwa perban-
kan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, 
dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dilihat 

1 Hamzah, Ekonomi Islam: Keuangan Bisnis dan Sosial (Yogyakarta: 
Kaukaba, 2015), hlm. 34. 



62

Bab III • Keuangan Perbankan Syariah

pada dua hal. Pertama, menunjang pembangunan nasional. 
Perbankan syariah dipandang sebagai satu kesatuan dengan 
sistem perbankan nasional. Karenanya, ia bertanggung jawab 
dalam menyukseskan pembangunan nasional melalui fungsi 
yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. 
Fungsi yang disebutkan dalam Undang-Undang adalah meng-
himpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pertanyaan yang 
perlu diajukan adalah apakah perbankan syariah telah mel-
akukan optimalisasi dalam melakukan fungsi penghimpunan 
dan penyaluran dana masyarakat. Menjalankan kedua fungsi 
ini berada dalam ranah ekonomi. Fungsi ini menurut hemat 
penulis disebut sebagai fungsi utama, sedang fungsi penunjang 
adalah melakukan fungsi sosial. Meskipun kedua, fungsi ini 
menurut UU harus dijalankan oleh perbankan syariah secara 
simultan. 

Kedua, peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemer-
ataan kesejahteraan rakyat. Peningkatan keadilan, merupakan 
bagian penting dalam keuangan syariah. Merujuk kepada pen-
jelasan UU perbankan syariah, tidak ditemukan penjelasan. 
Meskipun demikian memperhatikan kosakata yang dipergu-
nakan pada pasal 3 tentang tujuan perbankan syariah maka 
diketahui bahwa peningkatan keadilan berada dalam konteks 
kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain tujuan perbankan sya-
riah adalah meningkatkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. 
Hemat penulis eksistensi perbankan syariah di Indonesia 
tidak dipisahkan oleh aspirasi umat Islam untuk memperoleh 
lembaga perbankan yang berbasis syariah. Sebagai diketahui 
bahwa perbankan syariah berkarakteristik berbeda dengan 
bank nasional lainnya yakni terbebas dari bunga bank. Adi-
warwan Karim menyatakan bahwa secara fikih, bunga uang 
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dikategorikan sebagai riba dan riba adalah haram hukumn-
ya.2 Sebagai aspirasi umat Islam, kehadiran perbankan syariah 
dipandang sebagai upaya penciptaan keadilan pemerintah 
untuk memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan 
syariah, dan kehadiran perbankan ini dipandang sebagai upaya 
peningkatan keadilan dari sisi aspek kelembagaan. 

Kosakata kebersamaan dan pemerataan serta kesejahter-
aan rakyat pada pasal 3 di atas, dalam penjelasan UU tidak 
ditemukan. Hemat penulis, kebersamaan mengandung arti 
bahwa, bahwa secara kelembagaan perbankan syariah diharap-
kan secara bersama-sama dengan bank nasional lainnya untuk 
ikut serta mendorong peningkatan pemerataan dan kesejahter-
aan rakyat sebegai bagian dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam bidang ekonomi dan sosial. Kosakata pemer-
ataan agar hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh 
seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk perolehan pem-
biayaan maupun dalam hal ikut berpartisipasi dalam berinv-
estasi sebagai penyertaan modal atau menjadi nasabah pada 
perbankan syariah. 

C. Prinsip Operasional pada Instrumen Keuangan 
Perbankan Syariah 

1. Mudharabah sebagai Instrumen Perbankan Syariah 

a. Konsep Mudharabah
Kata mudharabah menurut bahasa Arab berarti saling 

melakukan pembagian. Sedangkan secara istilah, mudhara- 

2 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: 
Rajawali Press, 2004), hlm. 22. 
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bah adalah pemilik modal menyerahkan harta tertentu dan 
dalam jumlah tertentu kepada amil atau pengelola dengan 
perolehan keuntungan yang tertentu dengan syarat yang telah 
disepakati bersama.3 Pemilik modal berhak memperoleh ke-
untungan karena ia menjadi pemilik sah harta yang dikelola, 
sedang pengelola berhak mendapat keuntungan karena berasal 
dari aspek pengelolaan. Penduduk Irak menyebut transaksi 
ini dengan istilah mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz 
menyebutnya dengan qiradh.4 Lebih jauh, dinyatakan bahwa 
penamaan ini karena penganutnya melakukan perjalanan di 
bumi dalam rangka mencari keuntungan. 

Di dalam QS. al-Muzammil ([73]: 20) juga digunakan kata 
mudharabah sebagaimana berikut. 

َّْيِل َوِنْصَفُه َوثُلُثَُه َوَطائَِفٌة ِمَن  ََّك تَُقوُم �أْدَن ِمْن ثُلَُثِ الل ََّك يَْعمَلُ �أن نَّ َرب إ
ا

ُصوُه فَتَاَب عَلَْيُكْ  �أْن لَْن ُتْ َاَر عمَِلَ  َّْيَل َوالنَّ الل ُر  يَُقِدّ  ُ يَن َمَعَك َواللَّ ِ الَّ
آَخُروَن  َو� َمْرىَض  ِمنُْكْ  �أْن سشََيُكوُن  عمَِلَ  آِن  الُْقْر� ِمَن   َ تَيَسَّ َما  فَاْقَرُءوا 
آَخُروَن يَُقاِتلُوَن ِف َسِبيِل  ِ َو� يَْضِبُوَن ِف الأْرِض يَبْتَُغوَن ِمْن فَْضِل اللَّ
َ قَْرًضا  َكَة َو�أْقرُِضوا اللَّ آتُوا الزَّ الَة َو� َ ِمنُْه َو�أِقميُوا الصَّ ِ فَاْقَرُءوا َما تَيَسَّ اللَّ
ا َو�أْعَظَم  ِ ُهَو َخْيً ُدوُه ِعْنَد اللَّ ُموا لأنُْفِسُكْ ِمْن َخْيٍ َتِ َحسشَنًا َوَما تَُقِدّ

َ غَُفوٌر َرِحمٌي  نَّ اللَّ إ
َ ا �أْجًرا َواسْشَتْغِفُروا اللَّ

3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Mualamalah Perbankan Syariah (Jakarta: 
Tim Counterpart Bank Muamalah Indonesia, 1999), hlm. 40.

4 Nazih Hammad, Mu’jam al-Mushtalahat al-Iqtishadiyat fi Lughah al-
Fuqaha (Herndon USA: Ma’had al-'Alamiy lil Fikr al-Islamiy, 1993), hlm. 
252.
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Artinya: Sesungguh, Tuhanmu tahu bahwa kau bangun sholat 
hampir dua pertiga dari semalam, atau separoh atau seperti-
ganya. Demikian pula serombongan orang bersamamu. Tapi 
Allah menetapkan ukuran siang dan malam. Ia tahu bahwa 
kamu tiada dapat menentukan ukuran waktu., karenanya Ia 
berpaling kepadamu memberi taubat. Maka bacalah bagian-
bagian al-Quran yang mudah bagimu. Ia tahu di antara kamu 
ada yang sakit, ada yang mengembara di muka bumi mencari 
karunia Allah, da nada pula yang berperang di jalan Allah. 
Maka bacalah olehmu bagian-bagian (al-Quran) yang mudah 
(bagimu). Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Pinjamilah 
Allah pinjaman yang baik. Dan segala yang baik kamu laku-
kan bagi dirimu, akan kamu temukan di sisi Allah. Mohon-
lah ampun kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang”.

 
Dari ayat al-Qur'an di atas dapat dikelompokkan poin-

poin materinya ke dalam tujuh hal. 

1) Berkaitan dengan waktu shalat; 

2) Bacaan al-Qur'an; 

3) Pemberian kesempatan untuk membaca sesuai dengan 
bacaan yang mudah; 

4) Alasan atas pemberian kemudahan membaca al-Qur'an; 
perintah mendirikan shalat dan zakat serta melaksanakan 
kegiatan ekonomi sosial. 

5) Kepastian semua kebaikan akan memperoleh balasan 
Allah; 

6) Perintah untuk memohon ampun; 

7) Sifat pengampun dan penyayang yang dimiliki oleh Allah. 
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Kaitannya dengan kata mudharabah, diketahui berada 
pada bagian keempat, yakni alasan pemberian kemudahan 
dalam membaca al-Qur'an bagi orang yang shalat. Salah satu 
alasan yang dikemukakan adalah karena sebagian umat Islam 
sedang melaksanakan perjalanan di muka bumi5 untuk men-
cari sebagian karunia Allah. Secara tegas, dapat dinyatakan 
bahwa mudharabah mengandung makna mencari karunia 
Allah. Ibnu Ajibah menyatakan bahwa “mereka berjalan di 
muka bumi” adalah para pedagang yang melakukan perjala-
nan, sedangkan al-Qurthuby di dalam kitab tafsirnya mem-
persamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atau  
al-mujahidun dengan orang-orang yang berusaha secara eko-
nomi untuk kepentingan dirinya dan keluarganya.6 

b. Aplikasi Mudharabah di Perbankan Syariah 

1) Pola Tabungan Mudharabah 
Menurut Wiroso, “Tabungan mudharabah adalah simpa-

nan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek 
atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.”7 Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 2 Tahun 2000 menyatakan: 

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul 
maal atau pemilik dana atau pengelola dana; 

5 Ibnu Ajibah, Tafsir Ibnu Ajibah, Jilid VI, hlm. 444. Program Maktabah 
asy-Syamilah.

6 Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthuby, al-Jamiu li 
Ahkam al-Qur'an (Mesir: Dar Qutub, 1994), Juz XIX, hlm. 55. 

7 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 
143. 
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2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat mela-
kukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, terma-
suk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain; 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang; 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
nishbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening; 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional ta-
bungan dengan menggunakan nishbah keuntungan yang 
menjadi haknya; 

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nishbah keuntu-
ngan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Warsito mengutip surat edaran Bank Indonesia nomor 
10/31/DPbS, 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah 
yang dinyatakan bahwa akad mudharabah merupakan tran-
saksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) 
kepada pengelola dana (mudharib) untuk berkegiatan usaha 
tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha 
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di-
sepakati sebelumnya. Sedang fitur dan mekanisme mudha-
rabah adalah: 

a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan 
nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal); 

b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nishbah 
yang disepakati; 

c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai 
waktu yang disepakati; 
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d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya admi-
nistrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan 
biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak 
laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan 
penutupan rekening; 

e) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntu-
ngan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersang-
kutan.8

2) Investasi untuk Instrumen Mudharabah
Yusak Laksmana menyatakan bahwa salah satu produk 

unggulan perbankan syariah ialah pembiayaan mudharabah. 
Menurutnya, permohonan nasabah untuk instrumen ini dapat 
saja dicairkan hingga 100 %.9 Yusak memberi illustrasi dan 
diubah penulis ke dalam tabel berikut ini. 

Tabel Kebutuhan Dana Pembiayaan  
untuk Instrumen Mudharabah 

No.
Kegiatan 
dan Nilai 

Proyek 

Kebutuhan 
Dana 

Sumber
 Dana 

Dana 
Awal

Sisa Ke-
butuhan 

Dana 
(Rp)

Per-
bankan 
Syariah 

(Rp)

1 Proyek Pemda 
(1,2 Miliar)

1 Miliar APBN 10 % 
dari 

Proyek 

900 juta 900 juta

Sumber: Diolah Yusak, 2009. 

8 Ibid.
9 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah 

(Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hlm. 82.
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Dari data di atas, dapat dikemukakan pertanyaan berapa 
nishbah bagi hasil antara bank dan nasabah bila disepakati 
jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan pokok pembiayaan 
dikembalikabn pada bulan ke-6. Hitung dengan mengguna-
kan revenue sharing dan profit sharing, bila diketahui bahwa 
bank berharap mendapatkan return 10 % pertahun.10 Jawaban- 
nya sebagai berikut:

a) Penghitungan Pendapatan
Pembiayaan Bank: RAB – Uang Muka
 Rp. 1.000.000 – 120.000.000 =
 Rp. 880.000.000 

Profit Nasabah :  Nilai SPK – RAB=
 Rp. 1200.000.000 – 1.000.000.000= 
 Rp. 200.000.000 

Revenue Nasabah :  Rp. 1.200.000.000 (sesuai nilai SPK) 

Expended Return Bank : 
 Rp. 880.000.000 x 10 % x 6/12 bulan=
 Rp. 44.000.000. 

b) Bagaimana Strukutur Pembiayaan yang Diberikan
Nishbah bagi hasil dengan metode revenue sharing 

Nishbah Bank : Expected return bank 

c. Prinsip-Prinisp Keuangan Mudhabarah
Memperhatikan beberapa pandangan ulama terkait dengan 

makna konseptual mudharabah dan landasan yang berbentuk 

10 Ibid.
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fatwa dari Dewan Syarian Nasional MUI dan surat edaran 
Bank Indonesia terkait mudharabah, maka dapat dikemu-
kakan prinsip keuangan mudhabarah. Prinsip itu meliputi: 
Pertama, penetapan akad dalam bentuk dokumen. Dokumen 
yang dimaksud berupak hasil kesepakatan para pihak yang 
menyangkut, jenis usaha; kontribusi keuangan dan pekerjaan; 
nishbah atau persentase bagian masing-masing pihak; waktu 
pembagian dan lain sebagainya. Dokumen yang ditetapkan 
adalah setelah para pihak punya pemahaman yang sama ter-
hadap materi kesepakatan. Apabila sekiranya salah satu pihak 
yang kurang memiliki pemahaman terhadap dokumen, maka 
dokumen tersebut tidak diperbolehkan untuk ditandatangani 
oleh salah satu pihak. 

Berkaitan dengan urgensi penetapan akad dalam bentuk 
dokumen dapat dikaitkan dengan perintah Q.S. al-Baqarah 
([2]: 282).

ى فَاْكُتُبوُه َولَْيْكُتْب  َل �أَجٍل ُمَسمًّ
إ
َذا تََدايَنُْتْ ِبَدْيٍن ا

إ
آَمنُوا ا يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

ُ فَلَْيْكُتْب  ََّمُه اللَّ بَيْنَُكْ َكِتٌب ِبلَْعْدِل َوال يَ�أَب َكِتٌب �أْن يَْكُتَب َكَ عَل
ْن 

إ
فَا ِمنُْه َشيْئًا  يَْبَخْس  َُّه َوال  َرب  َ َولَْيتَِّق اللَّ الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َولُْيْمِلِل الَّ

ُهَو  يُِملَّ  �أْن  يَسْشَتِطيُع  �أْو ال  َضِعيًفا  �أْو  َسِفهيًا  الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َكَن الَّ
ْن لَْم يَُكوَن 

إ
فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه ِبلَْعْدِل َواْستَْشهُِدوا َشهِيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْ فَا

ْحَداُهَا 
إ
هََداِء �أْن تَِضلَّ ا ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َرُجلنَْيِ فََرُجٌل َواْمَر�أَتِن ِممَّ

َذا َما ُدُعوا َوال تَْس�أُموا 
إ
هََداُء ا ْحَداُهَا الأْخَرى َوال يَ�أَب الشُّ

إ
فَُتَذِكَّر ا

ْقَوُم  َو�أ  ِ اللَّ ِعْنَد  �أْقَسطُ  َذِلُكْ  �أَجِلِ  َل 
إ
ا َكِبًيا  �أْو  َصِغًيا  تَْكُتُبوُه  �أْن 

ًة تُِديُروَنَا بَيْنَُكْ  اَرًة َحاِضَ ال �أْن تَُكوَن ِتَ
إ
هَاَدِة َو�أْدَن �أال تَْرَتبُوا ا ِللشَّ
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َذا تََبايَْعُتْ َوال يَُضارَّ َكِتٌب 
إ
فَلَيَْس عَلَْيُكْ ُجنَاٌح �أال تَْكُتُبوَها َو�أْشهُِدوا ا

 ُ ُ َواللَّ َ َويَُعِلُّمُكُ اللَّ َُّقوا اللَّ َُّه فُُسوٌق ِبُكْ َوات ن
إ
ْن تَْفَعلُوا فَا

إ
َوال َشهِيٌد َوا

ٍء عَِلمٌي ّ َشْ ِبُكِ

Artinya: Hai orang yang beriman! Jika kamu berjual beli atas 
dasar utang piutang untuk waktu yang ditentukan, tulislah. 
Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan(nya) 
dengan benar. Dan janganlah si penulis enggan menuliskan. 
Hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan, dan hen-
daklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah 
ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Tapi jika orang yang 
berhutang orang yang safih, atau lemah badannya. Atau tiada 
mampu mengimlak sendiri, hendaklah walinya mengimlak 
dengan benar. Dan ambillah kesaksian dua orang saksi laki-
laki di antara orang-orangmu sendiri. Dan jika tidak ada dua 
orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang per-
empuan yang kamu sukai sebagai saksi, sehingga jika salah 
seorang dari keduanya khilaf, yang lain dapat mengingat-
kannya. Dan saksi-saksi janganlah menolak jika dipanggil. 
Janganlah kamu enggan menuliskannya, baik kecil maupun 
besar, sampai batas waktunya. Itu lebih adil bagi Allah, lebih 
menguatkan kesaksian dan lebih menjauhkan kamu dari 
keraguan. Kecuali jika mengenai barang dagangan yang ada, 
yang kamu edarkan di antara kamu (dalam hal itu) tiadalah 
salahnya bagimu, bahwa kamu tiada menuliskannya. Ambil-
lah saksi jika kamu berdagang, dan janganlah penulis mau-
pun saksi dipaksa. Jika kamu lakukan (yang demikian), itu 
sungguh kejahatan dari pihakmu. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sebab Allah mengajarimu, dan Allah tahu benar segala 
sesuatu.
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Ibnu Katsir dalam memahami ayat:

ى فَاْكُتُبوُه َل �أَجٍل ُمَسمًّ
إ
َذا تََدايَنُْتْ ِبَدْيٍن ا

إ
آَمنُوا ا يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

menyatakan bahwa kepada orang yang beriman diberikan 
petunjuk oleh Allah Swt. untuk menulis seluruh aktivitas 
mualamah yang dilaksanakan tidak secara tunai supaya dapat 
terlihat ukuran atau/dan pelaksanaan waktu yang disepaka-
ti.11 Ibnu Abbas menyatakan bahwa aktivitas yang dilaksana-
kan pada waktu tertentu yang berupa utang harus ditulis.12 
Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa terda-
pat perbedaaan pandangan terkait status hukum pelaksanaan 
penulisan dokumen. Sebagian ahli menyatakan wajib tetapi 
sebagian yang lain menyatakan sunnah.13 Pada era modern 
perjanjian yang dilaksanakan di hadapan notaris merupakan 
satu pilihan yang cerdas. Notaris adalah pejabat yang dite- 
tapkan oleh negara dalam rangka memfasilitasi kepada siapa 
yang ingin melaksanakan perjanjian 

Kedua, Penetapan Saksi. Saksi menjadi penting dalam 
pelaksanaan akad mudharabah. Untuk saksi yang diberlaku-
kan di lembaga keuangan, biasanya melibatkan notaris yang 
bermitra dengan lembaga perbankan. Mengapa membutuhkan 
saksi dalam pelaksanaan akad mudharabah? Hal ini karena 
mudhabrabah termasuk transaksi yang berjangka waktu yang 
akan datang. Di dalam rentang waktu pelaksanaannya, tidak 

11 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, Juz I (t.tp.: Dar Thayyibah, 
1999), hlm. 722. 

12 Ibnu Abbas, Tanwir Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas, Jilid I, hlm. 51. 
Program Maktabah asy-Syamilah.

13 Al-Mawardi (al-Bashri al-Baghdadi), An-Nakatu wa al-Wuyun, Juz I, 
hlm. 209. Program Maktabah asy-Syamilah.
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diketahui secara pasti mengenai kondisi yang akan terjadi. 
Kondisi tersebut dapat menimbulkan hal-hal negatif, yang 
meliputi perilaku pelaku, kondisi perjalanan bisnis, atau hal 
lain di luar kondisi tersebut. Kondisi yang tidak diketahui ini 
dalam ilmu manajemen disebut dengan risiko. Penanganan 
risiko membutuhkan kelompok yang dipersiapkan menjadi 
penengah. Kelompok penengah ini dipandang tidak punya 
kepentingan langsung dalam akad mudharabah. Kelompok 
ini dikenal dengan saksi. Posisi saksi dalam akad mudharabah 
dipandang sentral, terutama berkaitan dengan penanganan 
risiko.

Ketiga, penetapan nishbah berbasis kontribusi. Menurut 
kamus bahasa Arab, kata nishbah memiliki struktur huruf: 
nun, shad, dan ba, dengan arti dasar: menegakkan sesuatu  
dengan tujuan persamaan.14 Nishbah adalah bagian yang di-
terima oleh pihak pengelola dan pemilik modal. QS. al-Nisa 
([4]: 7) dapat memperkaya pemahaman tentang kata ini. 

ا تََرَك  اِن َوالأْقَربُوَن َوِللِنَّساِء نَِصيٌب ِممَّ ا تََرَك الَْواِلَ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ِللِرّ
ا قَلَّ ِمنُْه �أْو َكُثَ نَِصيًبا َمْفُروًضا اِن َوالأْقَربُوَن ِممَّ الَْواِلَ

Artinya: Bagi laki-laki hak bagian peninggalan kedua orang 
tua dan kerabat. Dan bagi perempuan hak bagian pening-
galan kedua orang tua dan kerabat, sedikit ataupun banyak 
(peninggalan itu) hak bagian yang ditentukan.
 
Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini menjelas-

kan tentang pembagian warisan dan memberi ruang kepada 

14 Abu Husain Ahmad ibn Faris, Maqayis al-Lughah, Juz V, hlm. 434. 
Program Maktabah asy-Syamilah.
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wanita untuk menerima warisan yang pada masa Jahiliyah 
mereka tidak punya hak warisan.15 Ayat ini berbicara dalam 
konteks harta warisan. Laki-laki dan perempuan mempunyai 
bagian harta peninggalan ahli waris mereka sesuai dengan 
ketentuan hukum kewarisan. Ayat ini pula memberi pema-
haman bahwa nashib —seperti yang disebutkan dalam ayat 
al-Qur'an di atas—atau bagian, mengandung arti bagian yang 
menjadi hak seseorang sesuai dengan ketentuan. Sesuai makna 
dasarnya, maka dipahami bahwa ia mempunyai dua unsur 
yaitu bagian dan persamaan. Persamaan tentu mengandung 
arti sesuai dengan ketentuan, sedangkan bagian yang menjadi 
hak, adalah implikasi dari ketentuan.

Nishbah punya unsur ketentuan dalam konteks ekonomi 
mengandung arti bahwa kontribusi yang diberikan oleh sese-
orang harus seimbang dengan haknya dalam arti kompen-
sasi yang diterima. Besaran dari kompensasi yang diterima 
merupakan nishbah. Sebagai contoh pemodal memperoleh 
40 %, sementara pekerja memperoleh 60 % dari hasil usaha. 
Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah mengapa pekerja  
memperoleh 60 %? Apa yang menjadi dasar rasionalitasnya? 
Landasan rasionalitasnya adalah kontribusi yang diberikan 
dalam menyukseskan suatu usaha bisnis.

Keempat, objek bisnis halal. Sebagai kegiatan bisnis,  
maka seluruh aktivitas dan objek bisnis harus berada dalam 
kawasan halal. Al-Qur'an memberi penggarisan bahwa akti-
vitas umat Islam berada dalam batasan halal sebagaimana 
dalam QS. an-Nahl ([16]: 114 & 116). 

15 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Lizzuhaeliy (Damsyiq: Dar Fikr, 
1422), Jilid I , hlm. 288. 
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ُه  يَّ إ
ا ُكْنُتْ  ْن 

إ
ا  ِ ِنْعَمَة اللَّ َواْشُكُروا  َطِيًّبا  ُ َحالال  َرَزقَُكُ اللَّ ا  ِممَّ فَُكُوا 

تَْعُبُدوَن
Artinya: Maka makanlah kamu sebagian dari rezeki yang 
datang dari Allah, yang halal dan baik, dan bersyukurlah atas 
nikmat Allah, jika kamu kepada-Nya menyembah. 

وا  َوال تَُقولُوا ِلَما تَِصُف �ألِْسنَُتُكُ اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُ
ِ اْلَكِذَب ال يُْفِلُحوَن وَن عََل اللَّ يَن يَْفَتُ ِ نَّ الَّ إ

ِ اْلَكِذَب ا عََل اللَّ

Artinya: Dan janganlah katakan apa yang dinyatakan oleh 
lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram,” dengan mak-
sud mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh, 
orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, 
tiadakan pernah mendapat kejayaan”. 

Pada ayat pertama berbicara mengenai perintah untuk 
mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan ayat 
kedua menunjukkan bahwa hak untuk menetapkan kehalalan 
adalah hak Allah dan karenanya Allah merupakan domain 
syar’i. 

2. Murabahah sebagai Instrumen Perbankan Syariah 

a. Makna Murabahah 
Pendapat lain menyatakan bahwa karena masing-masing 

pihak memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan besaran 
kontribusi.16 Pandangan lain dikemukakan oleh Ibnu Abidin 

16 Ibid.
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dalam Adiwarman Karim bahwa “transaksi ini telah dilaku-
kan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Menurutnya mura-
bahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut 
ditambah keuntungan yang disepakati”.17 Menurutnya, besa-
ran keuntungan dapat disepakati melalui persentase dari harga 
pembeliannya, misalnya 10 % atau 20 %.18

b. Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah 
Metode penetapan harga skim murabahah di perbankan 

syariah dengan melakukan mark up pricing.19 Pihak bank ber-
hak mendapat keuntungan dari skim ini. Bank akan menetap-
kan harga yang telah disepakati oleh nasabah sehingga beban 
nasabah meliputi harga pokok dan margin bank.20 Sebagai 
contoh: Seorang nasabah berkeinginan membeli mobil Innova 
dengan harga Rp. 350.000.000. Harga pokok tersebut oleh bank 
syariah akan menetapkan keuntungan sebesar 10 % atau Rp. 
35.000.000. Maka, total harga adalah Rp. 350.000.000 + Rp. 
35.000.000 = Rp. 385.000.000. Harga ini adalah harga jual bank 
kepada nasabah. 

c. Prinsip-Prinsip Keuangan Murabahah 
Pertama, pelaku punya otoritatif. Pelaku adalah orang 

yang secara langsung terlibat dalam kegiatan transaksi mura-
bahah. Dalam ilmu fikih, muamalah dikenal dengan istilah 
al-aqidaeni atau dua pihak yang berakad atau melakukan per-

17 Lihat, Ibnu Abidin dalam Adwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 113.
18 Ibid.
19 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Bank Syariah, hlm. 66. 
20 Ibid.
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janjian. Kedua pihak ini memunuhi syarat untuk melakukan 
perjanjian. Dalam hal ini antara pembeli dan penjual. Penjual 
adalah orang yang berhak untuk memindahkan barang ke-
pada pihak pembeli. Sebaliknya pembeli adalah orang yang 
disepakati oleh pemilik barang atau penjual untuk membeli 
barang tertentu. 

Kedua, keuntungan telah disepakati dalam dokumen. 
Keuntungan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak harus 
dilakukan secara jelas nominalnya. Kejelasan nominal ini 
tidak saja secara lisan, tetapi dicantumkan dalam dokumen 
transaksi. 

Ketiga, memahami hak dan kewajiban ditetapkan dalam 
dokumen. Kedua belah pihak harus memahami hak dan ke-
wajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen. Indi-
katornya adalah terukur pada kesamaan persepsi dan infor-
masi yang diterima oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, 
kedua belah pihak memiliki informasi yang sama atau se- 
imbang tentang isi dokumen yang diperjanjikan. Kedua pihak 
diharapkan mempunyai informasi yang seimbang. Yusuf ibn 
Abdullah asy-Syabili menyatakan bahwa dalam hal ini ilmu 
menjadi penting.21 Q.S. an-Nisa ([4]: 5) berikut ini dapat men-
jadi landasannya. 

ِفهيَا  َواْرُزُقوُهْ  ِقيَاًما  لَُكْ   ُ اللَّ َجَعَل  َِّت  ال �أْمَوالَُكُ  َفهَاَء  السُّ تُْؤتُوا  َوال 
َواْكُسوُهْ َوُقولُوا لَهُْم قَْوال َمْعُروفًا

21 Yusuf ibn Abdullah asy-Syabili, Fiqh al-Muamalat al-Mashrafiyyah, 
Program Maktabah asy-Syamilah, hlm. 7.
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Artinya: Dan janganlah berikan hartamu kepada orang yang 
safih, (harta) yang Allah jadikan sebagi pokok kehidupan 
bagi kamu. Tapi berilah mereka makan dan sandang dari-
padanya. Dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata 
yang pantas.

Di dalam Tafsir Muyassar disebutkan bahwa ayat ini di-
tujukan kepada para wali anak yatim agar memelihara harta 
anak yatim dan tidak menyia-nyiakannya.22 As-Samarqandi 
merujuk pada pandangan Umar ibn Khattab yang melarang 
berdagang di pasar bagi orang yang tidak memiliki pemaha-
man tentang hal itu; dan dalam tafsir itu dinyatakan bahwa 
ayat ini melarang para wali tersebut untuk melakukan tran-
saksi mudharabah dan perdagangan apabila tidak dipahami 
dengan baik.23 Pandangan ini mencerminkan bahwa para 
pelaku dalam melaksanakan transaksi perlu dilandasi penge-
tahuan. 

Keempat, penetapan keuntungan berbasis pada rasiona-
litas minimal. Dalam perolehan keuntungan dikenal tiga  
skenario tingkatan keuntungan: tinggi, sedang, dan rendah, 
sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

22 Tim Ulama Penyusun Tafsir, Tafsir al-Muyassar, Jilid II, hlm. 5. Pro-
gram Maktabah asy-Syamilah.

23 As-Samarqandi, Bahrul Ulum, Jilid I, hlm. 360. Program Maktabah 
asy-Syamilah.
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Tabel tentang Skenario Keuntungan 
dalam Keuangan Islam 

No. Tingkatan 
Keuntungan Peluang Instrumen Keterangan 

1 Tinggi Mudharabah Karena bisnis murni 
2 Sedang Ijarah Bisnis Jasa 
3 Rendah Murabahah Jual Beli 

Sumber: analisis penulis, 2019. 

Pada tabel di atas terlihat bahwa skenario yang paling 
rendah adalah murabahah. Berbeda dengan skenario lain-
nya. Skenario murabahah sebagai terendah karena ia meru-
pakan pengembangan konsep jual beli. Sementara unggulan 
skenario mudharabah dalam ekonomi Islam adalah karena  
dapat dikatakan sebagai kegiatan bisnis. Sementara jual beli 
hanya adalah kegiatan pertukaran barang dan uang di dalam 
memenuhi kebutuhan. Dalam kegiatan mudharabah kedua 
belah pihak menentukan nishbah sesuai dengan kontribusi 
yang diberikan atau investasi saham yang diberikan. Berbeda 
dengan murabahah, penetapan keuntungan oleh perbankan 
syariah mengikuti standar penetapan keuntungan jual beli. 

Kelima, harga jual bersifat tetap. Perbankan syariah me-
netapkan bahwa harga jual (bank) tidak dapat mengalami 
perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam doku-
men. Hal ini dapat dibenarkan, karena perhitungan keuntu-
ngan oleh bank mengikuti keadaan awal pada saat harga 
barang ditetapkan. 
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A. Pendahuluan
Islam merupakan agama yang sempurna dan dijamin (kebe-

narannya) oleh Allah. Hal ini dijelaskan dalam kitab-Nya:

ِمَن  الآِخَرِة  ِف  َوُهَو  ِمنُْه  يُْقَبَل  فَلَْن  ِدينًا  االإْسالِم  غَْيَ  يَبْتَغِ  َوَمْن 
الَْخاِسِيَن

Artinya: Dan barang siapa mencari yang selain Islam seba-
gai agama, tiadalah itu akan diterima daripadanya. Dan di 
akhirat ia masuk golongan yang menderita kerugian (QS. Ali 
Imran [3]: 85).

الَْيْوَم �أْكَلُْت لَُكْ ِدينَُكْ َو�أتَْمْمُت عَلَْيُكْ ِنْعَمِت َوَرِضيُت لَُكُ االإْسالَم ِدينًا 
َ غَُفوٌر َرِحمٌي إنَّ اللَّ

ْثٍ فَا فََمِن اْضُطرَّ ِف َمْخَمَصٍة غَْيَ ُمتََجاِنٍف الإ
Artinya: Hari ini telah Kusempurnakan agamamu bagimu. 
Dan telah Kucukupkan nikmat-Ku bagimu. Dan telah 
Kupilih Islam bagimu sebagai agama. Tapi barang siapa ter-
paksa karena lapar, bukan karena ingin melakukan dosa, 
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
(QS. al-Maidah [5]: 3).

I
Riba dan Sedekah
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Ini berarti bahwa segala aturan dan hukum yang digaris-
kan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin 
tercapainya kemakmuran hidup manusia di segala bidang, 
termasuk kesejahteraan ekonomi. Perekonomian merupakan 
tulang punggung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 
Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidu- 
pan perekonomian bangsa, seperti riba, gharar, dan maysir. 
Islam juga melarang menumpuk uang atau kekayaan demi 
keuntungan pribadi dan mementingkan diri-sendiri, mem-
perbudak, dan memeras si miskin, karena perbuatan tersebut 
akan membuat orang bakhil. 

Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan 
untuk kemakmuran ekonomi masyarakat. Di antara solusi 
Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran 
ekonomi masyarakat ialah dengan sedekah. Salah satu pokok 
permasalahan yang mendasar dari permasalahan ekonomi 
adalah bukan karena kelangkaan sumber daya alam melain-
kan karena keserakahan umat manusia. Ia ingin mendapat-
kan rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri-
sendiri tanpa menghiraukan halal ataupun haram dari cara 
memperolehnya. Anggapan bahwa rezeki adalah semata-mata 
materi, harta, dan benda saja itu tidak lain hanya pandangan 
orang-orang kafir yang hidup bergelimang dalam kejahiliya-
han, kekafiran, dan kebiadaban, yang secara umum terbingkai 
oleh paham ekonomi materialisme dan determinisme.1

Maka dari itu, kekayaan, kepuasan jasmaniah, dan ke-
senangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang  
 

1 M. Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil (Yogya-
karta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 22.



85

Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan

dapat dicapai oleh manusia. Materialisme telah menyediakan 
fondasi bagi kultur komersial yang semakin kokoh dari waktu 
ke waktu dan telah berhasil melipatgandakan jumlah keingi-
nan manusia, jauh dari kemampuan sumber-sumber daya 
untuk memenuhinya.2 

Keserakahan dan kurangnya minat kaum muslimin untuk 
menuntut ilmu syar’i menyebabkan perkara-perkara yang 
haram seperti riba, begitu mudah dilakukan oleh masyarakat. 
Sebaliknya, perkara yang halal seperti sedekah, tidak mereka 
lakukan karena tumbuhnya sikap individualisme dan mate-
rialis dalam diri masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan 
ini membahas perihal bagaimana konsep riba dan sedekah 
menurut syariah dan bagaimana dampak riba dan sedekah.

B. Konsep Riba
1. Pengertian Riba

Riba berarti ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, 
secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar.3 Secara 
istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok 
atau modal secara batil.4 Riba juga berarti bertumbuh, menam-
bah atau berlebih. Al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah 
tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam 
konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diper-
oleh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syara’, entah  
 

2 Ibid., hlm. 23.
3 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 88.
4 Ibid., hlm. 89.
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tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak 
seperti yang disyaratkan dalam al-Qur’an.5

Riba dalam bahasa Inggris kerap diterjemahkan sebagai 
“usury” yang artinya “the act of lending money at an exorbitant 
or illegal rate of interest”. Lantas, ulama fikih mendefinisikan 
riba dengan “kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan 
tidak ada imbalan atau gantinya”. Artinya, tambahan terhadap 
modal uang yang timbul akibat transaksi utang-piutang harus 
diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh 
tempo.6 Prinsipnya, riba adalah tambahan yang didapatkan 
dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syari’ah dan dapat 
merugikan salah satu pihak.

2. Riba Menurut Pandangan Ulama
Di dalam pemahaman syari’at, para ulama berbeda-beda 

ungkapan dalam mendefinisikannya, tetapi maknanya tidak 
jauh berbeda. Di antara definisinya:

a. Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj, riba adalah 
satu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika 
akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut 
ukuran syariat atau dengan menunda penyerahan kedua 
barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.

b. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, riba adalah penamba-
han barang dagangan tertentu.7

5 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogya-
karta: UII Press, 2000), hlm. 147.

6 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah, hlm. 89.
7 Muhammad Arifin bin Badri, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan 

Syari’ah: Penjelasan secara Rinci mengenai Macam-macam Riba dan Contoh 
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Dari beberapa pengertian yang dirumuskan para ulama 
tersebut, secara umum terdapat benang merah yang mene-
gaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang tidak 
dilandasi oleh prinsip-prinsip syari’ah dari suatu komoditi.

3. Jenis-Jenis Riba
Secara umum, riba dapat dikelompokkan ke dalam dua, 

yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi men-
jadi dua, yaitu ribâ qard dan ribâ jâhiliyah. Sementara riba jual  
beli terbagi juga menjadi dua: ribâ fadhl dan ribâ nasî`ah.8

a. Riba Qard (  adalah suatu manfaat atau tingkat (رب القرض
kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beru-
tang.

b. Riba Jâhiliyyah (رب اجلاهلية) adalah utang dibayar lebih dari 
pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar 
utangnya pada waktu ditetapkan.

c. Riba fadhl (رب الفضل) adalah pertukaran antarbarang sejenis 
dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang 
yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang 
ribawi.

d. Riba nasî`ah (رب النسيئة) adalah penangguhan penyerahan 
atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan 
dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasî`ah 
muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tam- 
 

Praktiknya pada Zaman ini, Cet. V (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012), 
hlm. 2.

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 41.
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bahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserah- 
kan kemudian.

4. Hukum Riba
Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya 

hukum riba. Teks al-Qur’an jelas menyatakan bahwa Allah 
mengharamkan riba.9 Allah Swt. berfirman:

َب َم الِرّ ُ الَْبْيَع َوَحرَّ َو�أَحلَّ اللَّ

Artinya: Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

Allah juga memerintahkan orang beriman menghentikan 
praktik riba:

ْن ُكْنُتْ ُمْؤِمِننَي 
إ
َب ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الِرّ َُّقوا اللَّ آَمنُوا ات يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada 
Allah, dan biarkanlah sisa riba (yang belum diambil), jika 
kamu (sungguh) beriman (QS. al-Baqarah [2]: 278).

Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang 
tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah 
Swt. berfirman:

ُرُءوُس  فَلَُكْ  تُبُْتْ  ْن 
إ
َوا َوَرُسوِلِ   ِ اللَّ ِمَن  ِبَْرٍب  فَ�أَذنُوا  تَْفَعلُوا  لَْم  ْن 

إ
فَا

�أْمَواِلُكْ ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُموَن 

9 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. IV 
(Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 331.
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Artinya: Jika tiada kamu lakukan (demikian), ketahuilah, 
Allah dan Rasul-nya akan memerangi kamu. Tapi jika kamu 
bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Tiada kamu meng-
aniaya, dan tiada kamu dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 279)

Rasulullah Saw. juga telah melarang mengambil riba, seba-
gaimana sabdanya:

اًما فََس�ألُْتُه  َعْن َعْوِن ْبِن �أِب ُجَحْيَفَة قَاَل َر�أيُْت �أِب اْشَتَى َعْبًدا َحجَّ
ِم َوَنَ�ى  َ َعْن ثََمِن اْلَكِْب َوثََمِن الَّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ فََقاَل َنَ�ى النَِّبُّ َصلَّ اللَّ

َر ِه َولََعَن الُْمَصّوِ َب َوُموِكِ آِكِ الّرِ ِة َوالَْمْوُشوَمِة َو� َعْن الَْواِشَ

Artinya: Dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat 
bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu 
aku tanyakan kepadanya maka dia berkata, “Nabi Saw. telah 
melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan mela-
rang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan 
pemakan riba' dan yang memberi riba serta melaknat pem-
buat patung” (HR. Bukhari No. 1944).

Kata (  ب َم الِرّ -dalam QS. al-Baqarah ([2]: 275), maksud ( َوَحرَّ
nya adalah Allah mengharamkan ‘jenis’ riba, karena alif dan 
lam ( ال ) di sini menunjukkan jenis ( للجنس ), bukan menun-
jukkan apa yang sudah dikenal pada masa lampau (للمعهود الهين) 
yakni hanya riba jahiliyah atau riba nasî`ah. Tetapi yang 
dimaksud oleh ayat tersebut adalah kemutlakannya, yaitu har-
amnya seluruh jenis riba.10 Tidak ada beda antara riba dalam 
jumlah banyak atau sedikitnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

10 Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsîr al-Munîr (Dimasyq: Dar al-Fikri, 1998), 
hlm. 93.
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نَْيًة ِثيَنَ ثاََل َو ِمنْسشِتٍَّة َشدُّ يَْعلَُم�أ ُهَو ُجلَُو لرَّ ُكُهُا يَ�أ ًب َهٌِر ْر ِد
Artinya: Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang 
dalam keadaan ia tahu bahwa itu adalah uang riba dosanya 
lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali (HR. Ahmad 
No. 3375, dari Abdullah bin Hanzhalah dan dishahihkan  
oleh al-Albani dalam Shahih al-Jâmi’)

Dalam hadis di atas Nabi Muhammad Saw. mengatakan 
secara tegas bahwa uang riba adalah haram sekalipun sangat 
sedikit, yang ilustrasikan dengan satu dirham. Rasulullah juga 
menyebutkan bahwa riba termasuk tujuh dosa besar yang  
merusak, sebagaimana sabdanya:

قَاَل   َ َوَسملَّ عَلَْيِه   ُ النَِّبِّ َصلَّ اللَّ َعْن  َعْنُه   ُ َرِضَ اللَّ ُهَرْيَرَة  �أِب  َعْن 
 ِ ُك ِبللَّ ْ ِ َوَما ُهنَّ قَاَل الّشِ َّْبَع الُْموِبَقاِت قَالُوا َي َرُسوَل اللَّ اْجتَِنُبوا السش
َب َو�أْكُ َماِل  الَّ ِبلَْحّقِ َو�أْكُ الّرِ

إ
ُ ا َم اللَّ َِّت َحرَّ ْحُر َوقَْتُل النَّْفِس ال َوالّسِ

ْحِف َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت الَْغاِفاَلِت الَْيِتمِي َوالتََّوّلِ يَْوَم الزَّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda, 
"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat 
bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, 
"Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharam-
kan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan 
harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan me-
nuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina" (HR. 
Bukhari, No. 2560).

Allah juga memerintahkan untuk sabar menghadapi 
orang yang belum mampu membayar hutang. Kemudian, Allah 



91

Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan

menetapkan bahwa jika memang orang tersebut fakir, sedang 
mengalami kesulitan ekonomi dan belum mungkin memba-
yar hutangnya pada waktu yang ditetapkan, maka hendaknya 
diberi tangguh dan tunggu hingga ia mampu.

C. Konsep Sedekah
Sedekah (صدقة) berasal dari kata shadaqa (صدق يصدق) yang 

berarti benar. Orang yang suka sedekah adalah orang yang 
benar pengakuan imannya. Sedangkan secara terminologi 
syariat (istilah), pengertian sedekah sama dengan pengertian 
infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. 
Hanya saja, apabila infak berkaitan dengan materi, sedekah 
mempunyai arti yang luas, menyangkut hal yang bersifat non-
material.11

HR. Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah Saw. menga-
takan bahwa apabila tidak mampu bersedekah dengan harta 
maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, ber-
hubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma’ruf 
nahi munkar adalah sedekah. Seringkali kata-kata sedekah 
dipergunakan dalam al-Qur’an, tetapi maksud sesungguhnya 
ialah zakat, misalnya firman Allah dalam QS. at-Taubah ([9]: 
60 dan 103). Yang perlu diperhatikan, apabila seseorang telah 
berzakat tetapi masih mempunyai kelebihan harta, maka di-
anjurkan untuk berinfak atau bersedekah.

Menurut definisi di atas, sedekah dibedakan dalam dua 
jenis, yaitu sedekah materi dan sedekah non materi.12 

11 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, Cet. II (Jakarta: 
Gema Insani, 2008), hlm. 15.

12 Lihat, http//:www.kaliakbar.com, diakses pada 05 Juni 2015.
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1. Sedekah Materi
Sedekah materi dapat berupa beberapa hal, antara lain:

a. Zakat. “Sedekah hanyalah bagi fakir miskin, para amil 
(yang mengurus zakat)…” (QS. at-Taubah [9]: 60). Sedekah 
yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat. Zakat sendiri 
adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat 
tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan 
dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 
persyaratan tertentu pula. Zakat tersebut hukumnya ada-
lah wajib bagi yang telah mencapai haul dan nisab. 

b. Menafkahkan Harta di Jalan Allah. Allah Swt. berfirman 
(di dalam Hadis Qudsi): “Hai anak Adam, berinfaklah 
(nafkahkanlah hartamu di jalan Allah) niscaya Aku mem-
berikan nafkah kepadamu” (HR. Muslim). Melalui Hadis 
Qudsi ini, Allah Swt. telah memerintahkan umatnya untuk 
menginfakkan harta yang dimilikinya di jalan Allah Swt. 
Di sini, harta yang diinfakkan tersebut hukumnya adalah 
sunnah. Contoh dari menafkahkan harta di jalan Allah 
antara lain infak pembangunan musholla, menyantuni 
anak yatim dan menafkahi istri, sebagaimana sabda Nabi 
Muhammad Saw. berikut ini:

Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhaan 
Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap maka-
nan ke mulut isterimu (HR. Bukhari).

2. Sedekah Non-Materi
Bentuk sedekah non materi ini sangatlah beragam, antara 

lain:
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a. Bekerja dengan Keterampilan Tangan, Menolong Orang 
yang Teraniaya, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Mencegah 
Diri dari Berbuat Kejahatan

Dalam suatu riwayat dikisahkan:

Tiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, 
“Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?” Nabi 
Saw menjawab, “Bekerja dengan keterampilan tangan- 
nya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersedekah.” 
Mereka bertanya lagi, "Bagaimana apabila dia tidak 
mampu?” Nabi menjawab: “Menolong orang yang mem-
butuhkan yang sedang teraniaya” Mereka bertanya: 
“Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi men-
jawab: “Menyuruh berbuat ma’ruf.” Mereka bertanya, 
“Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi Saw. 
menjawab, “Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah 
sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini Rasulullah Saw. tidak ingin membebani 
umatnya dengan hal-hal materil tapi agar ingin umatnya 
menyedekahkan apa yang memang mampu disedekah-
kannya walaupun hanya menjauhkan diri dari kejahatan.

b. Memberikan Senyum kepada Kawan

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

Tiap-tiap amalan ma'ruf (kebajikan) adalah sedekah. 
Sesungguhnya di antara amalan ma'ruf ialah berjumpa 
kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi  
isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu” 
(HR. Imam Ahmad).



94

Bab IV • Riba, Sedekah, dan Baitul Maal

Dalam hadis di atas, Allah memberikan kemudahan 
bagi umatnya dalam bersedekah. Cukup dengan mem-
berikan senyum kepada kawan, maka sudah dapat di- 
sebut sedekah dan dapat meraih pahala dari Allah. 

3. Keutamaan Sedekah
Beberapa keutamaan dari sedekah antara lain: pertama, 

dilipatgandakan pahalanya sebanyak tujuh ratus kali lipat. 
Allah Swt. berfirman: 

يَن يُنِفُقوَن �أْمَوالَهُْم ِف َسِبيِل الّلِ َكَثَِل َحبٍَّة �أنَبتَْت سشَْبَع سشَنَاِبَل  ِ ثَُل الَّ مَّ
عَِلمٌي َواِسٌع  َوالّلُ  يََشاُء  ِلَمن  يَُضاِعُف  َوالّلُ  َحبٍَّة  ئَُة  ّمِ ُسنُبَلٍ  ُكِّ  ِف 

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah  
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. 
al-Baqarah [2]: 261). 

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa orang yang bersedekah 
mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat, bahkan Allah meli-
patgandakannya tujuh ratus kali. Di sini jelas bahwa sedekah 
merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. Selain 
itu, sedekah juga dapat menjadi penghalang bencana sebagai-
mana Hadis Nabi Muhammad Saw. berikut ini.

Dari Ali bin Abi Thalib Ra., Rasulullah bersabda, "Segeralah 
bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi 
sedekah. Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-
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orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersedekah dan per-
siapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana” (HR. 
ath-Thabrani).

Kedua, amalan yang tidak putus pahalanya meski orang 
yang beramal tersebut sudah meninggal. Rasulullah Saw. ber-
sabda:

Apabila anak Adam wafat, maka putuslah amalnya kecuali 
tiga hal yaitu sodaqoh jariyah, pengajaran dan penyebaran 
ilmu yang bermanfaatkan untuk orang lain, dan anak (baik 
laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya (HR. 
Muslim).

Ketiga, dapat memperpanjang umur, Nabi Muhammad 
Saw. bersabda, "Yang dapat menolak takdir adalah doa, dan 
yang dapat memperpanjang umur adalah kebajikan (amal 
bakti) (HR. Ath-Thahtawi). Hal-hal yang berkaitan dengan 
umur manusia memang adalah mutlak hak Allah. Namun, 
Rasulullah Saw. memberikan petunjuk bahwa di antara satu 
keutamaan sedekah ialah dapat memperpanjang umur. Kata-
kata amal “kebajikan” di sini juga dapat berarti amal sedekah. 

D. Menjaga Harta dan Berupaya Mengembangkan-
nya
Islam memandang bahwa harta merupakan satu dari per-

hiasan dunia dan sarana dari sekian banyak sarana yang bisa 
mempermudah hidup manusia. Islam tidak mencela suatu 
harta (dari sisi bendanya) dan tidak meletakkannya setingkat 
barang-barang mungkar atau haram. Ia sekadar sarana (media) 
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yang jika digunakan dalam kebaikan, maka ia akan menjadi 
baik. Dan jika digunakan dalam keburukan, maka ia akan 
menjadi buruk.13 Allah Swt. berfirman:

آتَيُْتْ ِمْن  ِ َوَما � بَُو ِف �أْمَواِل النَّاِس فاَل يَْربُو ِعْنَد اللَّ آتَيُْتْ ِمْن ِرًب ِلَيْ َوَما �
ِ فَ�أولَِئَك ُهُ الُْمْضِعُفوَن. َزَكٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَّ

Artinya: Dan uang yang kamu berikan untuk diperbungakan, 
sehingga mendapat tambahan dari harga orang (lain), uang 
itu tiada mendapat bunga dari Allah. Tapi apa yang kamu 
berikan berupa zakat untuk mencari wajah Allah, (itulah 
yang mendapat bunga). Mereka (yang berbuat demikian), 
itulah orang yang beroleh pahala berlipat ganda! (QS. Ar-
Ruum [30]: 39)

Jadi, barangsiapa yang memberikan sesuatu guna meng-
harapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari 
apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak mendapatkan 
pahala di sisi Allah. 

Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, 
ad-Dahhak, Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab, dan  
asy-Sya’bi bahwa “Sikap seperti ini dibolehkan, sekalipun (itu) 
tidak memiliki pahala. Tetapi Rasulullah Saw., melarangnya 
secara khusus.” Ad-Dahhak merujuk pada QS. al-Mudatstsir 
-yang artinya "dan janganlah kamu mem ,والمتنن تسشتكث (6 :[74])
beri (dengan maksud agar) memperoleh (balasan) yang lebih 
banyak." Jadi, dilarang memberikan sesuatu karena meng-
hendaki sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. 

13 Muhammad Asyraf Dawwabah, Menjadi Entrepreneur Muslim Tahan 
Banting, terj. Budiman Mustofa (Solo: Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 145.
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Ibnu Abbas berkata bahwa Riba itu ada dua: riba yang  
tidak sah, yaitu riba buyu’ dari jual beli, dan riba yang tidak 
mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena ber-
harap kelebihannya dan pelipatannya. Lalu, beliau membaca 
ayat ini:

ِ بَُو ِف �أْمَواِل النَّاِس فاَل يَْربُو ِعْنَد اللَّ آتَيُْتْ ِمْن ِرًب ِلَيْ َوَما �
Artinya: Dan uang yang kamu berikan untuk diperbungakan, 
sehingga mendapat tambahan dari harga orang (lain), uang 
itu tiada mendapat bunga dari Allah.

Sedangkan pahala di sisi Allah ada pada sedekah (zakat).14 
Untuk itu Allah Swt. berfirman: 

ِ فَ�أولَِئَك ُهُ الُْمْضِعُفوَن آتَيُْتْ ِمْن َزَكٍة تُِريُدوَن َوْجَه اللَّ َوَما �
Artinya: Tapi apa yang kamu berikan berupa zakat untuk 
mencari wajah Allah, (itulah yang mendapat bunga). Mereka 
(yang berbuat demikian), itulah orang yang beroleh pahala 
berlipat ganda! 

Maksudnya, adalah orang-orang yang dilipatgandakan 
pahala dan ganjarannya.15

ِثمٍي  بُّ ُكَّ َكفَّاٍر �أ ُ ال ُيِ َدقَاِت َواللَّ َب َويُْرِب الصَّ ُ الِرّ يَْمَحُق اللَّ
Artinya: Allah memusnahkan (keuntungan dari) riba, tetapi 
sedekah ditambah-Nya (dengan keuntungan). Allah tiada 

14 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, terj. 
M. Abdul Ghoffar E.M. & Abu Ihsan al-Atsar, Cet. I (Jakarta: Pustaka Imam 
asy-Syafi’i, 2008), hlm. 226-227.

15 Ibid., hlm. 227.



98

Bab IV • Riba, Sedekah, dan Baitul Maal

suka orang yang ingkar, yang banyak dosa (QS. al-Baqarah 
[2]: 276).

Allah akan menghapuskan riba, baik menghilangkannya 
secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun meng- 
haramkan keberkahan hartanya sehingga tidak dapat meng-
ambil manfaat darinya, bahkan melenyapkan hasil riba itu di 
dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat.16 
Firman Allah Swt. dalam QS. al-Anfal ([8]: 37).

بَْعٍض  عََل  بَْعَضُه  الَْخِبيَث  َعَل  َوَيْ ِيِّب  الطَّ ِمَن  الَْخِبيَث   ُ اللَّ ِلَيِمزَي 
وَن َ �أولَِئَك ُهُ الَْخاِسُ يًعا فَيَْجَعَلُ ِف َجَنَّ ُكَُه َجِ فََيْ

Artinya: Supaya Allah memisahkan orang yang jahat dari 
orang yang baik, dan menumpuk orang yang jahat sebagian 
di atas yang lain, menumpuk mereka sekalian, lalu melontar-
kannya ke neraka jahanam. Merekalah orang yang merugi.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, dari Nabi 
Saw., beliau bersabda,“Sesungguhnya riba, meskipun pada 
awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit” (HR. 
Ahmad). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari 
sisi muamalah jelas bertentangan dengan tujuan mengambil 
riba supaya banyak. Firman Allah Swt.: َدقَاِت  dan Allah) َويُْرِب الصَّ
menyuburkan sedekah). Lafaz ini dibaca dengan memberi-
kan dhammah pada huruf “ي”. Kata “يرىب” tersebut berasal dari 
kata “اربه يرىب“ ”رباليشء يربو” yang berarti memperbanyak dan 
mengembangbiakkan.17 

16 Ibid., hlm. 705.
17 Ibid.
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Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, ia 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: Barangsiapa bersedekah senilai satu kurma yang 
dihasilkan dengan usaha yang baik (halal) dan Allah tidak 
menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah men-
erimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya 
untuk pelakunya, seperti halnya seseorang di antara kalian 
memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar bukit. 
(HR. al-Bukhari).

Allah Swt. berfirman: ِثمٍي بُّ ُكَّ َكفَّاٍر �أ ُ ال ُيِ  Allah tiada) َواللَّ
suka orang yang ingkar, yang banyak dosa[nya]). Maksudnya,  
Allah tidak menyukai orang yang hatinya senantiasa ingkar, 
yang selalu berbuat dosa baik berupa ucapan maupun per-
buatan. Penyebutan sifat di atas dalam mengakhiri ayat ini 
sangatlah tepat. Karena pada hakikatnya seorang yang mela-
kukan riba tidak mau menerima yang halal yang ditetapkan 
Allah baginya dan tidak merasa cukup dengan usaha yang 
halal tersebut. Bahkan ia berusaha memakan harta orang lain 
dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha 
busuk. Dengan demikian, ia telah mengingkari nikmat Allah 
yang telah diberikan kepadanya, zalim, dan berbuat dosa  
dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

E. Komitmen Dasar-Dasar Pengembangan Harta
Agar harta menjadi sarana ibadah dan kelak berguna di 

akhirat, maka perlu diperhatikan cara mendapatkannya, yaitu 
sebagai berikut:
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1. Halal (Substansi dan Caranya)18

ُخُطَواِت  َِّبُعوا  تَت َوال  َطِيًّبا  َحالال  الأْرِض  ِف  ا  ِممَّ ُكُوا  النَّاُس  َا  �أيُّ َي 
َُّه لَُكْ عَُدوٌّ ُمِبنٌي ن

إ
الششَّْيَطاِن ا

Artinya: Hai manusia! Makanlah apa yang halal dan baik 
yang ada di bumi, dan janganlah ikuti jejak langkah syaitan, 
sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah 
[2]:168)

2. Tidak Berlaku Zalim

ُرُءوُس  فَلَُكْ  تُبُْتْ  ْن 
إ
َوا َوَرُسوِلِ   ِ اللَّ ِمَن  ِبَْرٍب  فَ�أَذنُوا  تَْفَعلُوا  لَْم  ْن 

إ
فَا

�أْمَواِلُكْ ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُموَن 
Artinya: Jika tiada kamu lakukan (demikian), ketahuilah, 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Tapi jika kamu 
bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Tiada kamu meng-
aniaya, dan tiada kamu dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 279)

3. Tidak dengan Cara-Cara yang Bathil

Berikut cara-cara yang dilakukan secara bathil antara lain:

a. Suap-Menyuap (Risywah)

اَرًة  ال �أْن تَُكوَن ِتَ
إ
آَمنُوا ال تَ�أُكُوا �أْمَوالَُكْ بَيْنَُكْ ِبلَْباِطِل ا يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

َ َكَن ِبُكْ َرِحميًا  نَّ اللَّ إ
َعْن تََراٍض ِمنُْكْ َوال تَْقُتلُوا �أنُْفَسُكْ ا

18 Hafidhuddin, Agar Harta Berkah, hlm. 16.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah makan 
hartamu dengan jalan yang bathil di antara sesamamu, kec-
uali dengan dagangan sukarela di antara kamu. Dan jangan-
lah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah sangat 
Penyayang terhadap dirimu! (QS. an-Nisa' [4]: 29).

b. Menipu dan Korupsi

ِم ِلَت�أُكُوا فَِريقًا  َل الُْحكَّ
إ
بَيْنَُكْ ِبلَْباِطِل َوتُْدلُوا ِبَا ا ْمَوالَُكْ  �أ تَ�أُكُوا  َوال 

نُْتْ تَْعلَُموَن ْثِ َو�أ ِمْن �أْمَواِل النَّاِس ِبالإ
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
benda sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan jan-
ganlah mempergunakannya sebagai umpan (guna menyuap) 
para hakim, dengan maksud supaya kamu makan sebagain 
harga orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu. (QS. 
al-Baqarah [2]: 188)

c. Berbuat Riba

ْن ُكْنُتْ ُمْؤِمِننَي
إ
َب ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الِرّ َُّقوا اللَّ آَمنُوا ات يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

Artinya: Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Alla, 
dan biarlah sisa riba (yang belum diambil), jika kamu (sung-
guh) beriman. (QS. al-Baqarah [2]: 278)

d. Mempermainkan Takaran, Timbangan, dan Kualitas

َذا 
إ
َذا اْكَتالُوا عََل النَّاِس يَسْشَتْوفُوَن )٢( َوا

إ
يَن ا ِ َويٌْل ِللُْمَطِفِّفنَي )١( الَّ

ُْم َمْبُعوثُوَن )٤(  �أنَّ وَن )٣( �أال يَُظنُّ �أولَِئَك  ِسُ �أْو َوَزنُوُهْ ُيْ َكلُوُهْ 
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ِلَيْوٍم َعِظمٍي )٥( يَْوَم يَُقوُم النَّاُس ِلَرِبّ الَْعالَِمنَي )٦(

Artinya: Celakalah orang-orang yang (berbuat) curang! 
Orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, 
menentut (takaran) sepenuhnya. Tetapi apabila mereka 
menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka me-
ngurangi (takarannya). Tidakkah mereka mengira bahwa 
mereka akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat? Hari  
tatkala manusia berdiri depan Tuhan sekalian alam? (QS.  
al-Muthaffifin [83]: 1-6)

e.	Memfitnah	dan	Cara-cara	yang	tidak	Benar	Lainnya

ِ فََسيُنِْفُقوَنَا  وا َعْن َسِبيِل اللَّ ِلَيُصدُّ ْمَوالَهُْم  �أ يُْنِفُقوَن  َكَفُروا  يَن  ِ نَّ الَّ إ
ا

وَن  َشُ َ ُيْ َل َجَنَّ
إ
يَن َكَفُروا ا ِ ًة ُثَّ يُْغلَُبوَن َوالَّ ْم َحْسَ ُثَّ تَُكوُن عَلهَْيِ

Artinya: Sungguh, orang yang tiada beriman menafkah-
kan kekayaannya guna merintangi (orang) dari jalan Allah. 
Dan mereka akan terus memberi nafkah (demikian). Tetapi 
kemudian mereka menyesal dan akhirnya dikalahkan. Orang 
yang kafir akan dihimpun di neraka jahanam. (QS. al-Anfaal 
[8]: 36)

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

Seseorang di hari kiamat nanti pasti tidak terlepas dari empat 
pertanyaan: usia (umur) dihabiskan untuk apa, masa muda 
dipergunakan untuk apa, harta benda bagaiamana cara men-
dapatkan dan memanfaatkannya, dan ilmu pengetahuan di-
amalkan untuk apa. (HR. Tirmidzi).
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F. Dampak Riba dan Sedekah

1. Dampak Riba
a. Dampak Secara Personal
1) Riba adalah perbuatan yang diharamkan Allah karena  

di dalamnya terdapat unsur kezaliman terhadap harta 
orang lain (QS. al-Baqarah [2]: 275 & QS. an-Nisa’ [4]: 4).

2) Membuat para pelaku riba menjadi pemalas sebab mereka 
merasa mudah mendapatkan keuntungan.

3) Dapat menghilangkan ukhuwah di antara sesama kaum 
muslimin.

4) Abdul Azis Ismail, seorang dosen kedokteran di Mesir, 
dalam bukunya menyatakan bahwa riba merupakan satu 
penyebab terjadinya berbagai penyakit jantung. Karena 
seorang pelaku riba punya sifat tamak dan kikir terhadap 
harta bahkan samapai pada tahap sebagai pemuja harta. 
Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah 
dan teratur. Tatkala terjadi krisis ekonomi maka tidak 
jarang penyakit jantung berjangkit melanda para pelaku 
riba dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat 
stroke, pendarahan di otak, dan meninggal mendadak.

b. Dampak Ekonomi
1) Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga 

yang akan ditetapkan pada suatu barang (inflasi).

2) Dampak lainnya adalah utang, dengan rendahnya tingkat 
penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan 
menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergan-
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tungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibun-
gakan.19

3) Merusak sumber daya manusia. Ar-Razy (w. 606 H) dalam 
tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba mencip-
takan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil 
risiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, “Allah 
telah mengharamkan riba, karena menghalangi manusia 
untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin 
akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjam-
kan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keri-
ngat dan tanpa menuai kerugian tentu dia tidak akan mau 
bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mung-
kin yang terjadi sebaliknya, ia malah menderita kerugian. 
Oleh karena itu, kemaslahatan tidak akan berjalan dengan 
baik tanpa ada perdagangan, kerja dan pembangunan.

4) Penyebab utama dalam inflasi adalah riba, karena pro-
dusen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga 
pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarkan 
kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jadi 
harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya 
produksi ditambah bunga.

c. Sosial Kemasyarakatan
1) Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak 

adil. 

2) Para pengambil riba menggunaka uangnya untuk meme-
rintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan 

19 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, hlm. 337.
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dalam jumlahnya yang lebih besar. Misalnya, 25 % lebih 
tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya.

3) Tidak akan menimbulkan msayarakat yang madani. Hal 
ini karena seorang anggota masyarakat yang melakukan 
praktik riba, ia tanpa perikemanusian selalu berusaha 
menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.

2. Dampak Sedekah

a. Personal
1) Suatu bentuk penghambaan seorang insan kepada Allah 

selaku Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam semesta 
beserta segala isinya melalui pengorbanan harta. (QS. al-
Baqarah [2]: 277 dan QS. at-Taubah [9]: 60).

2) Memberikan semangat dan etos kerja kepada kaum mus-
limin dikarenakan adanya kewajiban tolong-menolong 
orang-orang yang miskin.

3) Menumbuhkan ukhuwah antara sesama kaum muslimin.

b. Ekonomi
1) Media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar pada 

orang-orang kaya saja.

2) Zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan (eko-
nomi) masyarakat agar kesenjangan ekonomi dapat di-
kurangi melalui penyaluran zakat kepada orang-orang 
miskin.20 

20 Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat, 
Cet. I (Ciputat: Divisi Publikasi Institusi Manajemen Zakat, 2007), hlm. 3.
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3) Selain fungsi pemerataan, zakat yang dibagikan kepada 
orang-orang miskin juga difungsikan sebagai modal untuk 
menciptakan usaha baru, menciptakan lapangan kerja 
baru, dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam 
mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bernilai 
produktif. 

4) Adapun tujuan dalam jangka panjang, zakat juga ber-
tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang hidup 
sejahtera dan mandiri tanpa bergantung pada belas kasi-
han orang lain atau tanpa harus meminta-minta kepada 
masyarakat lainnya.

c. Sosial Kemasyarakatan

1) Mengatasi kelaparan dan rasa sakit.

2) Mengatasi kesulitan tempat tinggal

3) Menyediakan atau membantu pendidikan masyarakat.

4) Mengatasi kesulitan pada saat darurat atau mendesak 
(contohnya memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan 
dasar manusia lainnya pada saat terjadi bencana).21 

Demikian dampak-dampak riba dan sedekah baik secara 
personal, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Riba ber-
dampak negatif bagi masyarakat dan negara sebab dapat me- 
rusak ukhuwah dan memberikan ketergantungan utang bagi 
negara-negara miskin dan berkembang. Sebaliknya, sedekah 
berdampak positif sebab dapat menumbuhkan ukhuwah dan 
meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara.

21 Ibid., hlm. 4.
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G. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang men-

jadi sumber utama masalah perekonomian adalah adanya 
keserakahan manusia. Keinginan yang timbul dan rasa yang 
tidak pernah puas terhadap segala yang dimilikinya. Inilah 
yang menjadi penyebab mereka rela melakukan pelanggaran- 
pelanggaran syariah demi memaksimalkan profit atau ke-
untungan duniawi semata.

Dalam pandangan syariah, riba adalah sesuatu yang di- 
haramkan. Tambahan yang didapatkan dari riba sesungguh-
nya tidak bertambah di sisi Allah Swt. dan kelak di akhirat 
mereka akan mendapatkan balasan atas pelanggaran syariah 
yang mereka lakukan. Sebaliknya, sedekah adalah salah satu 
ibadah yang diperintahkan Allah sebagai kewajiban kaum 
muslimin. Sesungguhnya Allah akan melipatgandakan balasan 
dan pahala sedekah seseorang.

Di samping itu riba berdampak yang negatif dalam ber-
bagai aspek kehidupan, baik itu aspek personal berupa sifat 
malas atau etos kerja yang kurang dikarenakan mereka men-
dapatkan keuntungan yang sangat mudah. Aspek Ekonomi 
dapat menaikkan harga barang (inflasi) karena beban bunga 
pinjaman yang terus meningkat. Aspek sosial masyarakat 
dapat menimbulkan kesenjangan antara orang miskin dan 
orang kaya karena tidak berjalannya distribusi harta dengan 
baik.

Sebaliknya, sedekah punya dampak yang positif dalam 
berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek personal berupa  
peningkatan nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan) karena di 
dalam terdapat proses ta’awun (kerja sama). Menunjang dalam 
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aspek ekonomi dapat mendistribusikan harta kepada orang 
miskin dan orang kaya sehingga tidak ada lagi kesenjangan 
di antara mereka. Dalam aspek sosial dapat membantu kaum 
muslimin yang membutuhkan bantuan baik berupa pendidi-
kan, kesehatan, tempat tinggal, maupun bantuan yang men-
desak berupa bahan pangan jika terjadi bencana alam.
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II
Baitul Maal wa Tamwil

A. Makna Baitul Maal wa Tamwil 
Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga 

yang berkembang di Indonesia dan dikelola oleh swasta atau 
masyarakat. Secara bahasa, baitul maal wat-tamwil berasal 
dari bahasa Arab yang redaksi terdiri atas kata: bait (rumah), 
maal (harta), wa (dan), at-tamwil (pengelolaan). Dalam Kamus 
Arab-Indonesia, maalun diartikan juga dengan doyan.1 Pan-
dangan etimologis tentang maalun mengandung arti bahwa 
manusia memiliki kecenderungan begitu kuat terhadap harta 
sehingga laksana makanan yang sangat disenangi manusia. 
Secara etimologis, bait maal wa at-tamwil dapat diartikan 
tempat atau media pengelolaan keuangan. 

Sementara secara istilah, baitul maal wat-tamwil dapat 
berarti beragam. Nurul Huda berpendapat bahwa BMT me-
ngandung dua bagian. Pertama, dengan makna baitul maal 
yang mengandung arti usaha pengumpulan dan penyaluran 
dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Kedua, 

1 Achmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: 
Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1372.
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baitul tamwil mengandung arti usaha pengumpulan dan pe-
nyaluran dana bersifat komersil.2 Pandangan yang lain dike-
mukakan oleh Andri Soemitra, bahwa ia merupakan lembaga 
keuangan mikro (LKM) yang dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip syariah. Bahkan ia berpandangan bahwa BMT adalah 
kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu.3

Dilihat dari sejarah ekonomi Islam, baitul mal waatamwil 
merupakan suatu istilah yang populer pada masa Rasulullah. 
Adiwarman A. Karim membahas tentang keuangan dan pajak 
pada pemerintahan Rasulullah dan menyatakan bahwa baitul 
maal adalah tempat untuk harta pendapatan dari wakaf umat 
Islam.4 Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sebelum Islam 
datang pola pikir pemimpin negara dalam mengelola harta 
negara bertumpu pada pemenuhan keperluan mereka, bahkan 
tidak dikenal konsep pengelolaan uang publik dan perbenda-
haraan negara.5 Ia mencontohkan pada 1022-1066, Edward the 
Confesor menyimpan hartanya dalam sebuah kotak di kamar 
tidurnya hingga meninggal dunia. Selanjutnya, pada kekua-
saan Henry I (1068-1135) kantor pemerintahan modern telah 
berdiri, dan pada masa Henry II (1133-1189) bendahara raja 
mempunyai rumah sendiri di Westminster. Argumen lain yang 
dikemukakan Karim berkaitan dengan belum ditemukannya 
konsep pengelolaan keuangan publik sebelum kelahiran Islam, 
adalah gelar Chamberlain yang disebut dengan bendahara- 

2 Nurul Huda & Mohammad Hekal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 363. 

3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ken-
cana, 2010), hlm. 451.

4 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: 
Raja-wali Press, 2012), hlm. 48.

5 Ibid., hlm. 51.
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wan negara yang disandang para pejabat bendahara kerajaan 
memperlihatkan bahwa istilah tersebut berasal dari kata king’s 
chamber yang berarti ruang tidur raja.6 

Kembali pada pengertian baitul maal, Karim menyatakan 
bahwa Nabi Muhammad merupakan kepala negara pertama 
yang menempatkan keuangan publik sebagai suatu amanah 
yang harus dikelola. Menurutnya, Rasulullah menilai tampuk 
pemerintahan sebagai orang yang diberikan amanah sehingga 
tidak menjadikan dirinya sebagai raja.7

1. Tujuan Ekonomi 
Tujuan ekonomi dari BMT setidaknya terdiri dari dua hal. 

Pertama, memberi akses ekonomi kepada masyarakat mene-
ngah ke bawah tentang kebutuhan dana. Artinya, masyarakat 
yang tidak memiliki akses ke dunia perbankan atau lembaga 
keuangan lainnya, karena berbagai persyaratan administrasi 
yang kurang terbatas, dapat dengan mudah dapat memper-
oleh bantuan pendanaan. Kedua, mendorong partisipasi ke-
lembagaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Bagi 
masyarakat yang memiliki kelebihan modal dapat menginves-
tasikannya kepada BMT, tentu dengan nominal yang relatif 
terjangkau oleh masayarakat. Maka, secara umum masyarakat 
dengan mudah dapat ikut membangun suatu kelembagaan 
ekonomi. Keterlibatan secara massal dalam penyimpanan dana 
pada BMT, akan menciptakan budaya baru bagi mereka dan 
di saat yang sama ikut mendorong bangkitnya kelembagaan 
ekonomi. 

6 Ibid., hlm. 52.
7 Ibid.
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2.  Fungsi Ekonomi 
Nurul Huda menyebut bahwa terdapat sejumlah fungsi 

bagi BMT antara lain. Pertama, penghimpun dan penyalur 
dana. Baginya, dengan menyimpan di BMT akan mendorong 
peningkatan nilai guna.8 Dana simpanan nasabah akan ter-
kumpul dan dihimpun oleh BMT. Kemudian, dana tersebut 
disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat 
yang telah ditetapkan. Sarana penerima dana pun tentu akan 
beragam dengan model dan bidang usahanya dibandingkan 
dengan jika dana tidak terkelola dengan BMT dan peluang 
pengelolaannya dikelola oleh pemilik dana tersebut. Apabila 
pengelolaan dana dilakukan oleh pemiliknya, maka kegunaan 
keuangan tersebut akan bersifat terbatas baik dari sasaran 
maupun ragam usaha. Lebih lanjut, Nurul Huda menyatakan 
bahwa BMT akan mendorong lahirnya unit surplus (pihak 
yang mempunyai dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang 
kekurangan dana).9 

Kedua, mengembangkan kesempatan kerja. Dengan ada-
nya BMT, maka penciptaan lapangan kerja dapat terwujud. 
Hal ini ditandai dengan pengalihan dana dari pihak surplus  
ke yang defisit. Pengaturan lalu lintas keuangan dari kedua 
belah pihak akan memerlukan tenaga kerja baru. Selain itu, 
unit defisit dana akan mengakses dana dari BMT untuk tujuan 
memenuhi aktivitas bisnis. 

Ketiga, mendidik masyarakat tentang risiko keuntungan 
dan peluang usaha. 

8 Nurul Huda & Mohammad Hekal, Lembaga Keuangan Islam, hlm. 
362.

9 Ibid. 
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3. Prinsip Operasional BMT 

a. Berbasis Akad 
Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam 

mengembangkan suatu usaha. Akad ialah tali penghubung 
antara kedua belah pihak baik dari sisi kewajiban maupun  
akan hak masing-masing pihak. Akad juga mengandung asas 
kebebasan dan tanggung jawab. Asas kebebasan mengandung 
arti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad memiliki 
kemampuan dan pemahaman yang sama sehingga informasi 
yang dimiliki oleh kedua belah dapat menjadi dasar dalam 
menentukan pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan. 
Maka, dipastikan kedua belak pihak secara sadar dan dengan 
kemauan sendiri dan tanpa paksaaan siapun telah melaksana-
kan perbuatan dalam bentuk akad. Sementara asas tanggung 
jawab mengandung arti bahwa kedua belah punya tanggung 
jawab yang sama dalam mewujudkan keinginan bersama para 
pihak pada akad, dan bertanggung jawab terhadap atas risiko 
yang ditimbulkan dari akad. 

b. Partisipasi Keuangan Nasabah Berbasis Infak 
Kesediaan nasabah dalam membangun kelembagaan BMT 

melalui infak berupa kerelaan mereka menyisihkan sebagian 
dana dari keuntungan yang diraih, harus dipandang sebagai 
partisipasi nasabah. Keunikan lembaga ini dalam mendorong 
nasabah berkontribusi melalui infak, mengandung dimensi 
kemandirian dan tanggung jawab. Dimensi kemandirian ber-
arti bahwa nasabah diberi kebebasan untuk menentukan ke-
simbangan pendapatan mereka. Keseimbangan yang dimaksud 
ialah nasabah akan menentukan secara mandiri berapa proses 
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yang diinfakkan dari hasil keuangan dalam bisnis. Sedang  
bertanggung jawab mengandung arti bahwa nasabah punya 
tanggung jawab akan kelangsungan lembaga. 

 

4. Tantangan Pengembangan Lembaga
Tantangan pengembangan lembaga BMT yang muncul 

antara lain: Pertama, pinjaman online yang serba cepat. Pena-
waran pinjaman ini bisa diakses sacara sederhana dan tidak 
berbelit-belit sehingga dengan cepat dapat dieksekusi oleh 
pengelola pinjaman dan nasabah pun segera memperoleh  
pinjaman. Kedua, jumlah pembiayaan yang relatif kecil. Ke-
cenderungan masyarakat pebisnis dalam era milenial adalah 
ber-platform keuangan untuk modal yang relatif tinggi. Per-
soalannya, BMT cenderung menyiapkan dana pembiayaan 
yang relatif rendah bagi nasabah. Akibatnya, nasabah akan 
mencari pembiayaan lain yang relatif lebih besar. 
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I
Keuangan Hibah

A. Pengertian Keuangan Hibah 
Menurut bahasa adalah at-tabbaru’ dan menurut istilah 

adalah perolehan kepemilikan terhadap jenis tertentu dengan 
tanpa disertai imbalan.1 Pandangan yang lain yaitu attafdhil 
(pemuliaan) dengan selainnya meskipun bukan harta.2 Secara 
istilah pemberian secara gratis yang menjadi sebab kebaikan 
bagi sang penghibah.3 Pemberian secara gratis atas keuangan 
ini menjadi sentral dalam rangka pelaksanaan instrumen ini. 
Asy-Syaeraziy dalam kitab al-Muhazab menyatakan bahwa 
hibah tidak dipersyaratakan syarat yang prospektif atau de-
ngan istilah yang digunakannya, syarth mustaqbal.4

Barang apa saja yang dapat menjadi objek hibah. Dalam 
berbagai literatur ditemukan penjelasan tentang objek hibah 
secara rinci. Namun, terdapat pandangan yang dikemukakan 

1 Abu Bakar ibn Ali Ibn Muhammad al-Haddadi az-Zabidiy, al-Jauhirat 
an-Nirah, Jilid III, hlm. 256. Program Maktabah asy-Syamilah.

2  Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), Radd al-Muhtar 'ala ad-
Durr al-Mukhtar, Juz V Kitab Hibah, hlm. 687. Program Maktabah asy-
Syamilah.

3 Ibid.
4 Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf asy-Syaeraziy, al-Muhazzab, Juz I, hlm. 446. 

Program Maktabah asy-Syamilah.
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bahwa semua yang dapat diperjualbelikan, secara potensial 
dapat dijadikan objek hibah.5 Mengikuti pendapat ini dapat 
dikemukakan objek hibah dari perspektif keuangan. Pertama, 
semua yang bernilai ekonomis dan sesuai syar'i. Pada transaksi 
jual-beli, maka syarat yang diperbolehkan oleh syar'i harus 
ditegakkan. Menurut Hamzah, perolehan harta harus meng-
acu pada matriks syar'i, yang meliputi input, proses, output dan  
outcome. Lebih lanjut, dinyatakan matriks ini harus secara 
keseluruhan dalam kapasitas halal. Kapasitas halal dapat di- 
capai saat semua unsur tersebut berada dalam matriks halal. 
Jika salah satu unsur yang haram, maka dengan sendirinya  
kapasitas syar'i akan berubah menjadi haram.6 Dilihat dari 
matriks kapasitas syar'i, maka objek hibah harus memenuhi 
kapasitas syar'i yang halal atau kalau dilakukan pembagian 
material dan non-material, maka objek hibah yang bersifat 
material dapat dibenarkan. 

Kedua, non-material, meskipun secara umum tidak di-
temukan rumusan secara jelas tentang non-material bahkan 
secara umum hanya dijadikan objek hibah tanpa menyebut 
jenis harta, maka objek yang bernilai ekonomis yang non 
material dapat diberikan. Non-material yang dimaksud ialah 
memenuhi kapasitas syar'i. Mengaitkan kapasitas syar'i yang 
halal dengan unsur jual beli dalam definisi hibah menjadi 
dasar penetapan non-material. Bagaimana dengan uang yang 
memiliki nilai nominal, apakah bisa dijadikan objek hibah.  
Hal ini tentu saja dilihat dari sisi unsur “barang diperjual-
belikan”, maka uang tidak dapat diperjualbelikan.

5 Ibid.
6 Hamzah, Ekonomi Islam Keuangan Bisnis dan Sosial (Yogyakarta: 

Kaukaba, 2015), hlm. 9
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Secara sosiologis, praktik hibah dengan barang termasuk 
tanah telah menjadi bagian dari kehidupan. Namun meng-
hibahkan uang, sebagai objeknya tampaknya belum populer. 
Uang dilihat dari sisi nominalnya dan tingkat kepraktisannya 
dipandang simpel dibanding dengan barang dan harta lain-
nya. Karena itu diperlukan penalaran untuk menjadikan uang 
sebagai bagian dari objek hibah. Hemat penulis, uang dapat 
dijadikan sebagai objek hibah. Kebolehan itu dapat dilihat 
pada perspektif keuangan Islam. Pertama, uang memungkin-
kan untuk dinarasikan dengan menjadikan matriks kapasitas 
syar'i sebagai acuannya, yang tentunya punya kapasitas syar'i 
yang halal. Kedua, uang tidak dapat dijadikan sebagai objek 
jual beli. Namun, mengapa ulama memberikan definisi pada 
dengan memasukkan “terdapat hal-hal yang dapat diperjual-
belikan”. Hemat penulis, istilah jual beli dipandang strategis 
dalam keuangan Islam pada zamannya. Istilah jual beli (al-
baiy) dipandang strategis, karena dapat memenuhi standar 
syar'i yang kemudian dapat dipahami dengan sesuai kapasi-
tas syar'i yang halal. Masih terkait makna strategis, jual beli 
hampir dapat dimengerti dan dilakukan oleh seluruh elemen 
masyarakat. Berbeda dengan istilah mudharabah, muzaraah, 
dan lainnya memiliki kepraktisan pada segmen atau elemen 
masyarakat tertentu. Karena argumen ulama lebih cenderung 
aspek kepraktisan dan ranah sosiologis, dan tidak pada ranah 
hukum. Ketiga, penguasaannya seperti pada penguasaan jual 
beli. Ibnu Rusyd (w. 1198 M) menyatakan bahwa penguasaan 
yang dalam genggaman (al-qabdl) objek harta hibah seperti 
penguasaan jual beli.7 Penguasaan pada jual beli mengandung 

7 Abu al-Walid Muhamamd ibn Muhammad ibn Ahmad ibnu Rusyd, 
Bidayat Mujtahid, Juz II (Mesir: Musthafa Bab al-Halaby, 1975), hlm. 329.
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arti bahwa seseorang dengan leluasa dapat menggunakan- 
nya karena berada dalam genggamannya, dan tidak di bawah 
penguasaan orang lain. Pandangan Ibnu Rusyd ini memung-
kinkan diterapkan pada uang, sepanjang uang sebagai objek 
hibah dapat dikuasai dalam konteks genggaman. 

B. Tujuan Keuangan Hibah
Secara umum, tujuan keuangan hibah ialah untuk men-

dorong peningkatan komitmen kemanusiaan dalam mem-
bangun hubungan keharmonisan hidup yang lebih produktif. 
Dengan rinci dapat dijelaskan. Pertama, pengembangan sosial-
ekonomi. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa para ulama 
berpandangan bahwa transaksi hibah dalam rangka memper-
erat silaturrahim. Beliau mengutip QS. an-Nisa ([4]: 1) berikut 
ini.8 

ا  ي َخلََقُكْ ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَا َزْوَجَ ِ َُّكُ الَّ َُّقوا َرب َا النَّاُس ات َي �أيُّ
ي تََساَءلُوَن ِبِه َوالأْرَحاَم  ِ َ الَّ َُّقوا اللَّ َوبَثَّ ِمْنَُما ِرَجاال َكِثًيا َوِنَساًء َوات

َ َكَن عَلَْيُكْ َرِقيًبا  نَّ اللَّ إ
ا

Artinya: Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu, yang 
menciptakan kamu dari seorang, dan menciptakan dari-
padanya pasangannya, dan dari keduanya Ia kembangbia-
kkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah 
kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu selalu meminta, 
dan jagalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu 
mengawasi kamu.

8 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz V (Dam-
syiq: Dar Fikr, t.t.), hlm. 622.
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Pada ayat tersebut az-Zuhaili menekankan pembahasan 
sebagai kesatuan kemanusiaan (wihdah insaniyah). Menurut-
nya, ayat ini memberi penekanan ketakwaan kepada Allah 
dalam dua perspektif. Pertama, berbuat baik sebagai bagian 
dari fitrah tanpa melihat latar belakang keagamaan. Kedua, 
memperkuat bangunan keluarga dan menjelaskan pentingnya 
silaturrahim dengan kasih sayang dan berbuat baik.9 Dalam 
Tafsir al-Wajiz, al-Wahidi (468 H) menyatakan bahwa hendak-
nya umat Islam waspada terhadap hal-hal yang memungkin-
kan terputusnya silaturrahim.10 Berkaitan dengan keuangan 
hibah, maka posisinya ia dapat menjadi instrumen dalam 
mempererat silaturrahim. Silaturrahim dengan menggunakan 
instrumen dana hibah merupakan hal baru dalam keuangan 
Islam. 

C. Prinsip-Prinsip Keuangan Hibah 
Prinsip keuangan hibah mengacu pada tujuan transaksi-

nya yaitu untuk mempererat silaturrahim atau sisi kemanu-
siaan tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Aspek 
kemanusiaan menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas 
kehidupan. Berkaitan dengan keuangan tentu saja lebih pada 
pencapaian bidang keuangan yang berdampak pada pening-
katan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, pada prinsipnya 
keuangan hibah dirumuskan sebagai berikut. 

Pertama, bersifat terbuka. Sifat ini dalam arti bahwa baik 
pelaku maupun penerima dengan sukarela tidak mempertim-

9 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith, Juz I (Damsyiq: Dar Fikr, 1422), 
hlm. 280.

10 al-Wahidi, al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz, 
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bangkan kepentingan non-kemanusiaan. Pihak penghibah 
berhak untuk menentukan siapa saja yang dapat diberikan 
hibah. Misalnya, berkaitan dengan pemberian hibah orang tua 
kepada anaknya terdapat dalam hadis berikut ini.

ِ َصلَّ  ِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَّ ِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن �أِبيِه َعْن َجّدِ َعْن َعْ
ِه َوالَْعائُِد ِف  الَّ َواِلٌ ِمْن َوَلِ

إ
َ اَل يَْرِجُع �أَحٌد ِف ِهَبِتِه ا ُ عَلَْيِه َوَسملَّ اللَّ

ِهَبِتِه َكلَْعائِِد ِف قَْيِئِه 
Artinya: Dari Amru ibn Syuaib dari bapaknya dari neneknya. 
Rasul bersabda: seseorang tidak mengembalikan pada hibah 
yang telah diberikan kecuali hibah dari orangtua kepada 
anaknya, dan orang yang mengembalikan hibah seperti orang 
yang menjilat kembali ludahnya. (HR. an-Nasai)11 

Hadis ini memberi ruang yang besar kepada orang tua 
untuk menarik kembali pemberian yang telah dihibahkan 
kepada putra-putrinya. Sepanjang pengetahuan penulis, hadis 
ini berlaku untuk semua usia anak biologis. Dalam konteks 
pemberian hibah, maka orang tua berpeluang melakukan 
transaksi hibah. Kembali pada istilah terbuka dalam instru-
men hibah, berbeda dengan istilah instrumen lainnya dalam 
ekonomi Islam. Misalnya, warisan hanya diberikan kepada  
ahli waris yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam; 
sebagaimana halnya dalam transaksi jual beli, meski terbuka 
tetapi memiliki kompensasi berupa transaksi bersifat timbal 
balik finansial. 

11 Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali al-Kharrasaniy an-
Nasai, Sunan an-Nasai, Kitab 11, hlm. 470. Program Maktabah asy-Syami-
lah. 
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Kedua, berbasis dokumen tertulis. Sebagai bagian dari 
transaksi ekonomi, maka kepastian hukum menjadi kenisca-
yaan. Keniscayaan ini perlu didukung oleh dokumen tertulis 
dan pendukung lainnnya. QS. al-Baqarah ([2]: 282) memberi-
kan landasan syar'i berkaitan dengan semua proses transaksi 
termasuk transaksi ekonomi hibah. 

ى فَاْكُتُبوُه َولَْيْكُتْب  َل �أَجٍل ُمَسمًّ
إ
َذا تََدايَنُْتْ ِبَدْيٍن ا

إ
آَمنُوا ا يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

ُ فَلَْيْكُتْب  ََّمُه اللَّ بَيْنَُكْ َكِتٌب ِبلَْعْدِل َواَل يَ�أَب َكِتٌب �أْن يَْكُتَب َكَ عَل
ْن 

إ
فَا ِمنُْه َشيْئًا  يَْبَخْس  َُّه َواَل  َرب  َ َولَْيتَِّق اللَّ الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َولُْيْمِلِل الَّ

ُهَو  يُِملَّ  �أْن  يَسْشَتِطيُع  اَل  �أْو  َضِعيًفا  �أْو  َسِفهيًا  الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َكَن الَّ
ْن لَْم يَُكوَن 

إ
فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه ِبلَْعْدِل َواْستَْشهُِدوا َشهِيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْ فَا

ْحَداُهَا 
إ
هََداِء �أْن تَِضلَّ ا ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َرُجلنَْيِ فََرُجٌل َواْمَر�أَتِن ِممَّ

َذا َما ُدُعوا َواَل تَْس�أُموا 
إ
هََداُء ا ْحَداُهَا اْلأْخَرى َواَل يَ�أَب الشُّ

إ
َر ا فَُتَذكِّ

ْقَوُم  َو�أ  ِ اللَّ ِعْنَد  �أْقَسطُ  َذِلُكْ  �أَجِلِ  َل 
إ
ا َكِبًيا  �أْو  َصِغًيا  تَْكُتُبوُه  �أْن 

ًة تُِديُروَنَا بَيْنَُكْ  اَرًة َحاِضَ الَّ �أْن تَُكوَن ِتَ
إ
هَاَدِة َو�أْدَن �أالَّ تَْرَتبُوا ا ِللشَّ

َذا تََبايَْعُتْ َواَل يَُضارَّ َكِتٌب 
إ
فَلَيَْس عَلَْيُكْ ُجنَاٌح �أالَّ تَْكُتُبوَها َو�أْشهُِدوا ا

 ُ ُ َواللَّ ُِّمُكُ اللَّ َ َويَُعل َُّقوا اللَّ َُّه فُُسوٌق ِبُكْ َوات ن
إ
ْن تَْفَعلُوا فَا

إ
َواَل َشهِيٌد َوا

ٍء عَِلمٌي ِبُكِّ َشْ
Artinya: Hai orang yang beriman! Jika kamu berjual beli atas 
dasar utang piutang untuk waktu yang ditentukan, tulislah. 
Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan(nya) 
dengan benar. Dan janganlah si penulis enggan menuliskan, 
sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Maka hendak- 
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lah ia menuliskan. Hendaklah orang yang berhutang meng-
imlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-
nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. 
Tetapi jika orang yang berhutang orang yang safih, atau 
lemah badannya, atau tiada mampu mengimlak sendiri, 
hendaklah walinya mengimlak dengan benar. Dan ambillah 
kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara orang-orangmu 
sendiri. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai seba-
gai saksi, sehingga jika salah seoarng dari keduanya khilaf, 
yang lain dapat mengingatkannya. Dan saksi-saksi janganlah 
menolak jika dipanggil. Janganlah kamu enggan menulis-
kannya, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. 
Itu lebih adil bagi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan 
lebih menjauhkan kamu dari keraguan. Kecuali jika menge-
nai barang dagangan yang ada, yang kamu edarkan di antara 
kamu (dalam hal itu) tiadalah salahnya bagimu, bahwa kamu 
tiada menuliskannya. Ambillah saksi jika kamu berdagang, 
dan janganlah memaksa penulis ataupun saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sungguh itu merupakan keja-
hatan dari pihakmu. Dan bertakwalah kepada Allah, karena 
Allah mengajarimu, dan Allah tahu benar segala sesuatu. 

Untuk mendukung kepastian hukum secara berkelanjutan, 
maka dalam pendokumentasian membutuhkan instrumen 
hukum berupa saksi dan pihak yang berkompoten. Pada era 
modern ini notaris menjadi pilihan terbaik, atau pihak peme-
rintah yang ada di desa (kelurahan) dan kecamatan misalnya. 

Ketiga, pemanfaatan yang berbasis halal. Sebagai bagian 
dari keuangan Islam, maka penggunaan dana atau barang 
hibah diorientasikan untuk kepentingan kemanusiaan dalam 
arti sesuai dengan prinsip keuangan syariah, yakni halal. 
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D. Tantangan Pengembangan Keuangan Hibah 
Tantangan pengembangan hibah dalam keuangan Islam 

mencakup: pertama, penguatan teori. Sejumlah gagasan yang 
tersebar dalam berbagai kitab ulama fikih merupakan aset 
intelektual yang harus dikembangkan dalam rangka untuk 
merumuskan keuangan Islam (hibah). Kedua, sosialisasi ke-
lembagaan. Terdapat sejumlah lembaga keuangan Islam di 
Indonesia, seperti badan amil zakat nasional, badan wakaf,  
dan keuangan masjid, dapat disinergikan dengan keuangan 
lainnya. Ketiga, model sinergis antarkelembagaan. Kelemba-
gaan dana hibah dengan dana lainnya dapat disenergikan. 
Sesuai dengan watak instrumen ini yang fleksibel, yakni tidak 
terikat baik agama maupun tujuan transaksi, sebagaimana  
instrumen lainnya yang kaku baik penerima maupun tujuan, 
maka peluang untuk digandengkan atau disinergikan dengan 
instrumen lain sehingga dana yang terhimpun dapat mem-
berikan manfaat sebesar-besarnya kepada penerima. Optimal-
isasi pendanaan dengan pola sinergis ini akan menjadi model  
dengan menjadikan hibah sebagai dana yang memiliki per-
sentase tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tabel di 
bawah ini dapat memberi ilustrasi. 

Tabel Sinergis Dana Hibah dalam Mendorong  
Optimalisasi Keuangan Islam

No. Instrumen Hibah 
dan Persentase

Instrumen Hibah 
dan Persentase Model Ket.

1 Hibah 90 % Lainnya 10 % Hibah Unggul 
2 Hibah 50-89 % Lainnya 11-50 % Hibah Plus 
3 Hibah 49 % Lainnya 51 % Hibah 

Sumber data: Analisis Penulis, 2018. 
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Tabel di atas memperlihatkan model hibah unggul dan 
plus, serta hibah dengan mengikuti persentase pendanaan 
yang dikontribusikan dana hibah. Pemodelan ini dimaksud-
kan untuk memberikan standar dari kontribusi dana hibah 
dalam optimalisasi keuangan Islam. Posisi keuangan hibah 
berada pada kisaran 49-90 persen, sedang dana non-hibah 
berada dalam kisaran 10-51 persen. 
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II
Keuangan Wakaf

A. Pengertian Keuangan Wakaf 
Dalam bahasa Arab istilah wakaf berarti al-habsu,1 yang 

berarti menahan. Menurut as-Sarkhasiy, sebagaimana dikutip 
oleh Hamzah, bahwa wakaf menurut bahasa berarti al-habsu 
dan al-man’u yakni menahan.2 Menurut Sayyid Sabiq, secara 
istilah حبس الاصل وتسبيل المثرة dimaknai dengan menahan induk 
dan mengembangkan manfaatnya.3 Pengertian lain ditemukan 
pandangan Shaleh ibn Ghanim: تبيس الأصل وتسبيل املنفعة. 

B. Tujuan Keuangan Wakaf
Tujuan keuangan wakaf antara lain: pertama, bagi pewakif 

secara umum pengembangan keuangan untuk di jalan Allah, 
sehingga memungkinkan untuk melakukan opsi terhadap ins-
trumen keuangan. Kedua, bagi umat Islam. Bagi umat Islam, 

1 Abu Bakar ibn Ali ibn Muhammad az-Zabidiy, al-Jauharat an-Nirah, 
Juz III, hlm. 291. Program Maktabah asy-Syamilah. 

2 Hamzah, Ekonomi Islam Keuangan Bisnis dan Sosial (Yogyakarta: 
Kaukaba, 2015), hlm. 99.

3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz III, hlm. 515. Program Maktabah asy-
Syamilah.



128

Bab V • Keuangan Hibah dan Wakaf

dimaksudkan untuk mendorong perekonomian umat. Oleh 
kalangan ulama berbeda pandangan tentang penerima wakaf 
ditujukan kepada orang kaya. Menurut Sayid Sabiq, bahwa 
terdapat ulama yang tidak membolehkan untuk menerima 
wakaf orang kaya karena bertentangan dengan syarat, yakni 
bagi orang kaya wakaf ini tidak dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan agama dan kehidupan dunianya.4 Sedang ulama 
yang membolehkannya karena wakaf yang diterima oleh orang 
yang kaya tidak dimaksudkan untuk kepentingan maksiat.5 
Perbedaaan pandangan ulama tentang wakaf kepada orang 
karena kaya dilihat dari sisi pemanfaatan wakaf itu. Atas dasar 
ini, tampak bahwa wakaf ini memberikan dampak optimal 
secara keuangan pada kepentingan umat Islam.

Dalam rangka memberikan dampak optimal, oleh Wah-
bah az-Zuhailiy mengemukakan pandangan ulama tentang 
syarat bagi nadhir (orang yang diberikan kewenangan dalam 
mengelola wakaf). Syarat itu meliputi keadilan; Kesanggupan 
mengelola; Muslim, dan bagi pengikut Hanafiyah tidak men-
syaratkan muslim.6 Memperhatikan syarat nadhir, maka tam-
pak terdapat perbedaan tentang syarat muslim. Perbedaan ini, 
memberikan implikasi pemahaman bahwa penekanan wakaf 
pada aspek optimalisasi. Pendekatan sosio-ekonomi dapat 
digunakan untuk analisis ini, karena betapa banyak tanah 
wakaf dan asset lainnya yang tidak memberikan dampak 
optimal karena berkaitan dengan pengelolaan. Pandangan 
yang lain berkaitan dengan tujuan wakaf oleh Abdurrahman 

4 Ibid., hlm. 527.
5 Ibid.
6 Wahbah Az-Zuhaeliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Maktabah asy-

Syamilah, Juz 10, hlm. 366.
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menyatakan, pertama, penegasan kehambaan kepada Allah 
Swt; kedua, merupakan penegasan terhadap hak pengelolaan 
yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketiga, menegak-
kan sumber ekonomi secara menyeluruh; Keempat, meneguh-
kan dan menolong posisi umat Islam. Kelima, pemberian 
untuk alam semesta dan bagian dari dakwah Islam. Keenam, 
penyiaran ilmu di kalangan umat manusia. Ketujuh, penolong 
kepada mereka yang membutuhkan.7

C. Prinsip Operasional Keuangan Wakaf
Terdapat prinsip operasional pada wakaf. Prinsip ini men-

jadi landasan dalam bertransaksi wakaf. 

1. Ikrar Wakaf secara tertulis
 Ikrar wakaf adalah pernyataan dari pewakif tentang 

kesediaaan menyerahkan harta wakaf kepada yang dike-
hendakinya. Pernyataan ini akan lebih baik jika dilakukan 
dengan tertulis. Ikrar ini akan menjadi dokumen autentik ten-
tang penyerahan hak dari pewakif kepada penerima wakaf dan 
secara implikatif memberikan jaminan kepastian hukum akan 
terjadinya transaksi. 

 QS. al-Baqarah ([2]: 282) menjadi acuan dalam peneta-
pan dokumen transaksi wakaf. 

ى فَاْكُتُبوُه َولَْيْكُتْب  َل �أَجٍل ُمَسمًّ
إ
َذا تََدايَنُْتْ ِبَدْيٍن ا

إ
آَمنُوا ا يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

ُ فَلَْيْكُتْب  ََّمُه اللَّ بَيْنَُكْ َكِتٌب ِبلَْعْدِل َواَل يَ�أَب َكِتٌب �أْن يَْكُتَب َكَ عَل

7 Ibid.
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ْن 
إ
فَا ِمنُْه َشيْئًا  يَْبَخْس  َُّه َواَل  َرب  َ َولَْيتَِّق اللَّ الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َولُْيْمِلِل الَّ

ُهَو  يُِملَّ  �أْن  يَسْشَتِطيُع  اَل  �أْو  َضِعيًفا  �أْو  َسِفهيًا  الَْحقُّ  عَلَْيِه  ي  ِ َكَن الَّ
ْن لَْم يَُكوَن 

إ
فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه ِبلَْعْدِل َواْستَْشهُِدوا َشهِيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْ فَا

ْحَداُهَا 
إ
هََداِء �أْن تَِضلَّ ا ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َرُجلنَْيِ فََرُجٌل َواْمَر�أَتِن ِممَّ

َذا َما ُدُعوا َواَل تَْس�أُموا 
إ
هََداُء ا ْحَداُهَا اْلأْخَرى َواَل يَ�أَب الشُّ

إ
َر ا فَُتَذكِّ

ْقَوُم  َو�أ  ِ اللَّ ِعْنَد  �أْقَسطُ  َذِلُكْ  �أَجِلِ  َل 
إ
ا َكِبًيا  �أْو  َصِغًيا  تَْكُتُبوُه  �أْن 

ًة تُِديُروَنَا بَيْنَُكْ  اَرًة َحاِضَ الَّ �أْن تَُكوَن ِتَ
إ
هَاَدِة َو�أْدَن �أالَّ تَْرَتبُوا ا ِللشَّ

َذا تََبايَْعُتْ َواَل يَُضارَّ َكِتٌب 
إ
فَلَيَْس عَلَْيُكْ ُجنَاٌح �أالَّ تَْكُتُبوَها َو�أْشهُِدوا ا

 ُ ُ َواللَّ ُِّمُكُ اللَّ َ َويَُعل َُّقوا اللَّ َُّه فُُسوٌق ِبُكْ َوات ن
إ
ْن تَْفَعلُوا فَا

إ
َواَل َشهِيٌد َوا

ٍء عَِلمٌي ِبُكِّ َشْ
Artinya: Hai orang yang beriman! Jika kamu berjual beli atas 
dasar utang piutang untuk waktu yang ditentukan, tulislah. 
Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan(nya) 
dengan benar. Dan janganlah si penulis enggan menuliskan, 
sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Maka hendak- 
lah ia menuliskan. Hendaklah orang yang berhutang meng-
imlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-
nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. 
Tetapi jika orang yang berhutang orang yang safih, atau 
lemah badannya, atau tiada mampu mengimlak sendiri, 
hendaklah walinya mengimlak dengan benar. Dan ambillah 
kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara orang-orangmu 
sendiri. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai seba-
gai saksi, sehingga jika salah seoarng dari keduanya khilaf, 
yang lain dapat mengingatkannya. Dan saksi-saksi janganlah 
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menolak jika dipanggil. Janganlah kamu enggan menulis-
kannya, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. 
Itu lebih adil bagi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan 
lebih menjauhkan kamu dari keraguan. Kecuali jika menge-
nai barang dagangan yang ada, yang kamu edarkan di antara 
kamu (dalam hal itu) tiadalah salahnya bagimu, bahwa kamu 
tiada menuliskannya. Ambillah saksi jika kamu berdagang, 
dan janganlah memaksa penulis ataupun saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sungguh itu merupakan keja-
hatan dari pihakmu. Dan bertakwalah kepada Allah, karena 
Allah mengajarimu, dan Allah tahu benar segala sesuatu. 

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini memberi 
isyarat tentang kaidah dan hukum berkaitan dengan mua-
malat yang dilakukan oleh manusia.8 Ibnu Abbas (w. 373 H), 
dalam Abu Lays, menyatakan bahwa, untuk transaksi berupa 
utang yang jelas waktunya, diperintahkan untuk melakukan 
penulisan.9 Abu Lays menyatakan bahwa ayat ini menghendaki 
agar transaksi berupa utang dilakukan dengan tertulis dan 
penyaksian. Menurutnya, penulisan tanpa diketahui oleh saksi 
tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum.10 
Pendapat mufassir, menetapkan sebagai transaksi yang mem-
punyai waktu tertentu atau tidak dalam keadaan tunai. 

Kalau diperhatikan dengan wakaf, meskipun dilakukan 
dengan tunai, tapi pemisahan hak antara pewakif (pemberi 
wakaf) dengan penerima wakaf berada dalam rentang waktu 

8 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith liz-Zuhailiy, Juz I, hlm. 163.  
Program Maktabah asy-Syamilah.

9 Abu Lays Nasru ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim as-Samar-
qandi, Bahrul Ulum, hlm. 231. Program Maktbaah asy-Syamilah.

10 Ibid.
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yang panjang atau punya dimensi waktu yang lama. Dengan 
dimensi waktu yang lama dan tidak terbatas, maka diperlukan 
dokumen.

Dalam kehidupan modern, perolehan dokumen wakaf 
dapat melibatkan kantor urusan agama (KUA) dan para pihak 
dan dapat melibatkan oleh notaris. Mereka ini dapat menjadi 
saksi dalam transaksi wakaf.

Muhammad asy-Syaukani (w. 1250 H/1834 M) mengata-
kan bahwa saksi punya sikap yang adil, yakni menyamakan 
tulisan akad dengan tidak menambah dan tidak mengura-
ngi.11 Menurutnya, urusan bagi yang berakad untuk memilih 
saksi yang tidak memihak, baik dalam hati maupun pada 
tulisan. Bagi saksi harus berbuat adil dalam mengembangkan 
supremasi hukum (يتحّرى احلق بينم) dan adil dalam mengem-
ban kesaksian (واملعدةل فهيم). Lebih lanjut, dinyatakan bahwa ayat 
ini tidak membolehkan saksi yang berstatus hamba, karena 
ia secara status sosial tidak dapat melakukan transaksi mua-
malah.12

2. Berbasis Optimum 
Pengelolaan wakaf yang berbasis optimum karena wakaf 

menganut asas manfaat. Memperhatikan definisi wakaf, aspek 
manfaat menjadi bagian penting. Misalnya, pandangan Ibnu 
Arafah sebagai pengikut Malikiyah, asy-Syarbiny pengikut 

11 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Fathul Qadir al-
Jami’ baynai al-Fanniy ar-Riwayah wad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir, Juz I, 
hlm. 407. Program Maktabah asy-Syamilah.

12 Ibid.
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Syafi'iyah juga pengikut Ibnu Hanbal.13 Asas kemanfaatan 
yang bersifat optimal dan berkesinambungan harus lebih besar 
dibandingkan dengan asas kelangsungan material wakaf. 

Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, maka wakaf 
harus memberikan dampak ekonomi bagi umat Islam secara 
luas. Tabel berikut ini memberikan gambaran perkembangan 
ekonomi pengelolaan wakaf 

Tabel tentang Pengelolaan Wakaf  
Berbasis Optimum 

No. Tingkat Optimum Pendapatan Keterangan 

1 Rendah Rendah Normal 
2 Sedang Rendah Bermasalah 
3 Sedang Tinggi Berkinerja 
4 Sedang Sedang Normal 
5 Tinggi Rendah Bermasalah 
6 Tinggi Sedang Bermasalah 
7 Tinggi Tinggi Berkinerja 

 Sumber: Analisis Penulis, 2017

D. Tantangan Pengembangan Keuangan Wakaf
Az-Zuhaili menyatakan bahwa secara umum kepemimpi-

nan nadhir adalah mengembangkan aset wakaf yang meli-
puti memelihara, mengembangkannya, dan menyewakannya 
atau menanaminya.14 Fungsi nadhir yang strategis pada ruang 

13 Abdullah ibn Muhammad al-Hajiliy, al-Waqaf wa Inayah ash-Habah 
bih, hlm. 3. Program Maktabah asy-Syamilah.

14 Ibid., hlm. 366. 
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lingkupnya dapat dibagi ke dalam dua hal: lingkup internal 
dan eksternal. Untuk kepentingan internal mencakup pemeli-
haraan aset wakaf sedang eksternal berkaitan dengan optimal-
isasi dampak aset wakaf. Untuk pengembangan kedua fungsi 
ini bagi nadhir, maka dipandang perlunya mengemukakan 
teori yang dikemukakan oleh Shaleh Ibn Ghanim yang mem-
bagi wakaf dari perspektif arah pelaksanaannya. Menurutnya, 
wakaf al-khaeriy dan al-ahliy atau adz-dzurriy.15 Arah yang 
pertama, yaitu ditujukan kepada seseorang atau sejumlah 
orang untuk pengembangan kebaikan semata seperti wakaf. 
Tanah untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah yang 
pemanfataannya untuk kepentingan anak mereka. Bentuk arah 
yang kedua berupa pemberian wakaf yang diarahkan kepada 
diri sendiri atau pewakif, kemudian pemanfaatannya untuk 
anak mereka dan generasi selanjutnya dari garis keturunan.16 

Pengembangan arah wakaf ini dapat menjadi pendorong 
bagi pewakif untuk memilih dan menentukan sesuai dengan 
keinginannya. Pengembangan ini patut didorong oleh nadhir 
atau peminat ilmu keuangan Islam, terutama kini pada era 
demokrasi. Era demokrasi ditandai dengan kebabasan dalam 
menentukan pilihan dipandang sebagai momentum bagi umat 
Islam untuk menentukan instrumen apa yang memungkinkan 
dikembangkan dalam mendorong keuangan Islam. Muncul-
nya alternatif keuangan tersebut akan memperkaya instrumen 
keuangan Islam.

Sebagai alternatif keuangan dalam pembangunan sosial 
ekonomi Islam, memungkinkan untuk dilakukan secara ter-
padu dengan instrumen lainnya dalam bidang sosial. Sebagai 

15 Shaleh ibn Ghanim, hlm. 98
16 Ibid.
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diketahui bahwa dana zakat yang dikelola, memungkinkan 
dilakukan pemanfaatan secara terpadu yakni bersumber dana 
zakat dan dana wakaf. Dana zakat sebagai dana yang punya  
aturan yang terpatron sementara keuangan wakaf tidak se-
rumit dengan pengelolaan dana zakat. Selain pola keuangan 
wakaf dengan zakat, memungkinkan keuangan wakaf dapat 
dipolakan dengan dana infak lainnya. Misalnya, dana infak 
pendidikan dapat dipolakan secara terpadu dengan dana 
wakaf. 

Tabel tentang Pola Terpadu antara Keuangan Wakaf  
dengan Instrumen Keuangan lainnya 

No.
Peluang Instrumen 
Keuangan Terpola 

dengan Wakaf

Kontribusi 
Keuangan 

non-Wakaf

Hasil yang  
Diharapkan

1 Zakat dengan wakaf Pelengkap bagi 
keuangan zakat 

Memaksimalkan 
penguatan mustahik 

2 Wakaf dan infak Saling 
melengkapi 

Memaksimalkan 
penerima keuangan 
Islam 

3 Wakaf dan hibah Saling 
melengkapi 

Memaksimalkan 
penerima keuangan 
Islam 

Sumber: Hasil Telaah Penulis, 2017. 

Pada tabel di atas terlihat keterpaduan keuangan Islam  
dan kontribusinya, serta hasil yang diharapkan. Zakat ditem-
patkan sebagai pelaksana rukun Islam dan dengan karakter-
istik keuangan yang ketat, posisi wakaf sebagai pendamping 
terhadap keuangan zakat. Berbeda dengan dua instrumen  
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keuangan lainnya (hibah dan infak). Kedua instrumen yang 
non-wakaf, punya posisi yang sama dengan wakaf sehingga ia 
berada dalam hubungan yang saling melengkapi. Kedua ins-
trumen non-wakaf dimaksud, tampaknya punya karakteristik 
yang tidak ketat dan terkesan fleksibel, dan hal ini menjadi 
persamaan dengan wakaf. Disebut ketat sebagai karakteristik 
pada zakat karena mempunyai ketentuan dalam pendayagu-
naan zakat termasuk bagi penerima zakat yang dikenal dengan 
muzakki. Berbeda dengan instrumen keuangan lainnya, untuk 
siapa penerimanya tidak seketat dengan penerima keuangan 
dana zakat. 
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I
Keuangan Zakat

A. Pengertian Keuangan Zakat 

1. Pengertian Zakat 
Menurut bahasa Arab, kata zakat tersusun dari huruf z, 

kaf, dan ya, mengandung arti an-nama’ wa ziyadah,1 yakni 
pengembangan dan bertambah. Menurut Rayyan, zakat 
secara bahasa mengandung arti al-shilah, al-taqwâ, al-tathir, 
al-ziyadah, al-namâ’.2 Menurutnya, secara istilah, jika kata 
zakat hanya disebutkan secara tersendiri menunjukkan seba-
gai zakat harta.3 Secara istilah, zakat mengandung arti sebagai 
suatu kewajiban yang bersifat material yang diwajibkan ke- 

1 Abi Husain ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lughah, Juz III (t.tp.: 
Dar Fikr, 1979), hlm. 17.

2 Ahmad ‘Ali Thaha Rayyan, al-Mausu’ah al-Islamiyah al-’Âmah (al-
Qahirah: Wizarat al-Auqaf al-Majlis al-A’la li al-Syuun al-Islamiyah, 2002), 
hlm. 768. Menurut al-Mawardi sebagaimana dinyatakan Hammad, ia me-
rupakan nama untuk mengambil harta tertentu dengan sifat tertentu serta 
kelompok penerima tertentu. Nazīh Hammad, Mu’jam al-mustalahat al-
Iqtishadiyyah fi al-Lughah al-Fuqaha’ (Herndon, USA: al-Ma’had al-‘Alami 
li al-Fikr al-Islami, 1993), hlm. 149. Pandangan yang sama baik bahasa 
maupun istilah terdapat juga dalam, ‘Ali ibn Muhammad al-Jam’at, Mu’jam 
al-Mustalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah, hlm. 293.

3 Ahmad ‘Ali Thaha Rayyân, al-Mausu’ah al-Isla miyah, hlm. 768.
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pada pemilik harta terhadap yang bersifat berkembang baik 
secara aktual maupun potensial yang telah mencapai nisab 
dan haul.4 Hanabilah (pengikut Imam Hanbal) menyatakan 
bahwa ia merupakan suatu kewajiban yang bersifat harta tert-
entu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan waktu 
tertentu.5

Mencermati pengertian zakat, maka dapat dikemukakan 
unsur-unsur yang membangun pengertian zakat yang telah 
dikemukakan, yang unsur itu meliputi: Pertama, sebagai suatu 
kewajiban agama (Islam). Zakat merupakan salah satu rukun 
Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.6 

4 Muhammad Rawwas Qal’aji, Mabahits fī al-Iqtishad, hlm. 118. 
5 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu, Juz III (Damsyiq: 

Dâr al-Fikr, 1997), hlm. 1789.
َ ِلُمَعاِذ  6 ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ِ َصلَّ اللَّ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَ اللَّ
َل 

إ
َذا ِجْئَتُْم فَاْدُعهُْم ا

إ
ََّك سشََت�أِت قَْوًما �أْهَل ِكَتاٍب فَا ن

إ
َل الَْيَمِن ا

إ
ْبِن َجَبٍل ِحنَي بََعثَُه ا

ْن ُهْ �أَطاُعوا َلَ ِبَذِلَ 
إ
ِ فَا ًدا َرُسوُل اللَّ ُ َو�أنَّ ُمَحمَّ الَّ اللَّ

إ
َلَ ا

إ
�أْن يَْشهَُدوا �أْن اَل ا

ْن ُهْ �أَطاُعوا 
إ
َس َصلََواٍت ِف ُكِّ يَْوٍم َولَْيَلٍ فَا ْم َخْ َ قَْد فََرَض عَلهَْيِ ُهْ �أنَّ اللَّ فَ�أْخِبْ

دُّ عََل  ْم فَُتَ �أْغِنَياِئِ ْم َصَدقًَة تُْؤَخُذ ِمْن  َ قَْد فََرَض عَلهَْيِ ُهْ �أنَّ اللَّ ِبَذِلَ فَ�أْخِبْ َلَ 
َُّه  ن

إ
َِّق َدْعَوَة الَْمْظلُوِم فَا َك َوَكَراِئَ �أْمَواِلهِْم َوات يَّ إ

ْن ُهْ �أَطاُعوا َلَ ِبَذِلَ فَا
إ
ْم فَا فَُقَراِئِ

ِ ِحَجاٌب  لَيَْس بَيْنَُه َوبنَْيَ اللَّ
Artinya: Dari ibn Abbas Ra telah berkata: Rasûlullah Saw. bersabda 
sewaktu mengutus Muadz ibn Jabal ke negeri Yaman: Engkau datang 
kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi 
bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk 
itu, beritahukanlah kepada mereka,. bahwa Allah mewajibkan kepada 
mereka melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka 
telah taat untuk itu, beritahunkanlah kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan zakat atas mereka. Zakat itu diambil dari orang yang kaya 
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Kedua, bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat 
fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa 
yang beragama Islam dalam seluruh lapisan umur sebelum 
dilaksanakan shalat idul fitri. Sedang zakat harta, merupakan 
kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan 
yang memenuhi syarat untuk setiap umat Islam. Ketiga, punya 
syarat tertentu. Syarat tertentu di sini mencakup kepemilikan 
harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta 
dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab. Keempat, 
diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan 
mustahik. Mustahik sebagai kelompok penerima zakat harta, 
hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan pada QS. 
al-Taubah ([9]113: 60).

2. Keuangan Zakat
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan men-

gandung arti: a) segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, 
b) seluk beluk uang; perkara uang; keadaan uang.7 Menurut 
Ridwan ia merupakan "ilmu dan seni dalam mengelola uang 
yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organ-
isasai. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar 
dan instrumen”.8

dan dibagikan kepada fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka ber-
hati-hatilah (janganlah) mengambil yang baik-baik saja (bila kekayaan 
itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi 
nilai-nilai itu) hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena 
tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah (pasti dikabulkan).” 
Imam Bukhari, Shahih Bukhâry, juz VI, hlm. 12, No. 1496. 

7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1767.

8 Sunjaya Ridwan & Barlian Inge, Manajemen Keuangan (Jakarta: Litera 
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Keuangan zakat mengandung arti upaya untuk mengelola 
zakat sebagai instrumen keuangan pada ekonomi Islam. Seba-
gai instrumen keuangan, zakat dapat dibahas dari sisi kekua-
tannya sebagai pendorong kesejahteraan bagi amil zakat dalam 
melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat kepada 
mustahik. Adalah sangat memprihatinkan, selama ini zakat 
dipandang sebagai ranah ibadah, dan tidak punya aspek risiko. 
Ranah risiko menjadi bagian penting pada keuangan, karena 
dapat mempertimbangkan ranah kemanfaatan atau dampak 
dari dana zakat. 

B. Tujuan Keuangan Zakat
Istilah ekonomi zakat lebih umum dibanding keuangan 

zakat. Ekonomi zakat mengandung arti perubahan paradig-
ma dalam melihat zakat yang dahulu dikenal sebagai bagian 
ajaran Islam yang telah dibahas dalam kajian fikih. Namun, 
untuk memberikan pendekatan lain, maka lahirlah isti-
lah ekonomi zakat, yang dipopulerkan Hamzah dalam buku 
Ekonomi Zakat (2012).9 Meski dalam buku itu tidak ditemu-
kan penjelasan tujuan penggunaan istilah ini, tetapi dengan 
membaca buku itu diketahui arah pemikiran penulis. Penu-
lis buku Ekonomi Zakat memakai satu pendekatannya dalam  
ilmu manajemen sehingga pembahasannya telah mendekat-
kan zakat dengan aktivitas manajemen terutama pada sisi 
fungsi manajemen, sehingga berbagai gagasan yang terkait 
upaya perubahan pola pikir pengelola zakat agar ia dapat 

Lointas Media, 2003); www.kangnas.blogspot.com, diakses pada 28 Oktober 
2017. 

9 Hamzah, Ekonomi Zakat (Makassar: Alauddin Press, 2013). hlm. ii.
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memberikan dampak ekonomi kepada mustahik atau pene-
rima sangat kental terasa dalam buku ini. 

Untuk mendorong peningkatan manfaat dan kegairahan 
dalam pengelolaan zakat, diperlukan makna yang lebih men-
dekati pada hal-hal teknis, yaitu keuangan. Keuangan zakat 
mengandung arti bahwa suatu pandangan yang menempat-
kan zakat sebagai bagian dari keuangan. Ia mengikuti hukum-
hukum keuangan antara lain risiko, efisiensi, dan efektivitas, 
baik ditujukan kepada penerima zakat atau mustahil maupun 
kepada pengelola bahkan pada muzakki atau orang yang me-
laksanakan ibadah zakat. Untuk mencapai tujuan keuangan 
zakat maka sejumlah indikator dapat dikemukakan indikator 
sebagai berikut. Berikut ini tabel tentang stakeholders, indika-
tor dan pengaruh dalam keuangan zakat. 

Tabel Stakeholders, Indikator,  
dan Pengaruh dalam Keuangan Zakat

No
Pelaku 

Langsung Zakat 
(Stakeholders)

Indikator Pengaruh 

1 Amil zakat/ 
Pengelola zakat

• Pengelolaan berbasis 
risiko keuangan;

• Memiliki kepercayaan 
pada masyarakat;

• Melakukan 
pelaporan dana zakat 
kepada publik dan 
pemerintah; 

• Memperoleh penilaian 
akuntan publik.

Menjadi 
instrumen 
keuangan 
alternatif bagi 
Pemda dan 
Pemkab dalam 
pengentasan 
kemiskinan 
masyarakat
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No
Pelaku 

Langsung Zakat 
(Stakeholders)

Indikator Pengaruh 

2 Pemberi zakat 
(muzakki)

• Memiliki kepuasaan 
ekonomi melihat 
dampak penerima 
zakat

Meningkatkan 
partisipasi pada 
keuangan zakat 
secara berkes-
inambungan

3 Penerima zakat 
(mustahik)

• Perubahan orientasi 
keuangan:

• Menjadi munfiq 
(pemberi infak);

• Memperoleh layanan 
kesehatan; 

• Memiliki lapangan 
kerja; 

• Memperkuat aktivitas 
keagamaan Islam.

Sumber: Analisis Penulis, 2017. 

Dari tabel di atas terlihat unsur pelaku zakat, indikator, 
dan pengaruh yang ditimbulkan. Pelaku zakat adalah mereka 
yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan ibadah zakat. 
Yaitu pengelola yang dikenal dengan amil, pemberi zakat atau 
wajib zakat dan penerima zakat. Sedangkan indikator adalah 
sejumlah item yang merupakan penjabaran dari setiap pelaku 
langsung zakat. Pengaruh keuangan yang diharapkan adalah 
zakat akan menjadi alternatif keuangan dalam pengentasan 
kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial lainnya. 

C. Manfaat Keuangan Zakat 
Bebagai manfaat yang berkembang pada zakat baik untuk 

kepentingan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), mus-
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tahik (penerima zakat), maupun amil. Manfaat untuk muzakki 
yaitu: pertama, instrumen untuk menunaikan rukun Islam. 
Menurut Khalifah Abu Bakar, bahwa orang yang tidak mem-
bayar zakat, wajib diperangi. Alasan yang mendasar Abu Bakar 
adalah karena muzakki dimaksud, memisahkan antara shalat 
dan zakat.10 Kedua, instrumen memperoleh nilai spiritualitas 
dalam bekerja, sebagaimana QS. at-Taubah ([9]: 103).

نَّ َصاَلتََك  إ
ْم ا هِيْم ِبَا َوَصّلِ عَلهَْيِ ْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهُِّرُهْ َوتَُزكِّ ُخْذ ِمْن �أ

يٌع عَِلمٌي َّهُْم َوهللُا َسِ َسَكٌن ل
Artinya: Ambillah sebagian sedekah dari harta mereka, kau 
bersihkan dan sucikan mereka dengan (sedekah itu). Ber-
doalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu mendatangkan 
ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengehui.

Kata tutahhiruhum (membersihkan) dalam terjema-
han Departemen Agama dijelaskan “zakat itu membersih-
kan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan 
kepada harta benda”, sedang tuzakkīhim diartikan “zakat itu 
menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 
memperkembangkan harta benda mereka.” Selanjutnya, kata 
sakanun lahum (ketenteraman bagi mereka) ada yang mengar-
tikannya dengan membawa, ketenteraman jiwa dan kedamaian 

10 Menurut riwayat, Abu Bakar mengatakan, “Demi Allah, aku akan 
memerangi mereka sampai aku sendiri menghunus pedang di tangan 
walaupun mereka menolak memberikan seutas tali.” Ali Abd. al-Wâhid 
Wâfī, Huqūq al-Insân fī al-Islâm, Cet. V (Qâhirah: Dâr al-Nahdah, 1979), 
hlm. 74. Pernyataan yang sama terapat dalam Yasin Ibrahim, Zakât, The 
Third Pilar of Islam, terj. Syarif Hidayat, Cet. I (Bandung: Pustaka Madani, 
1997), hlm. 134.
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hati,11 sebagai rahmat,12 ketenteraman hati dan sikap gembira.13 
Dari pengertian-pengertian ini memberikan gambaran secara 
umum adanya nilai spritualitas yang diterima oleh muzakki 
dalam kaitannya dengan penunaian ibadah zakat. Dilihat dari 
sisi teologis dapat diyakini bahwa manfaat ibadah itu sendiri 
berlaku juga untuk kepentingan langsung dengan kesuksesan 
dalam menjalankan instrumen ibadah.14 Dengan kata lain, 
muzakki dalam bekerja diharapkan akan memperoleh kete- 
nangan batin, yang mengantarnya untuk bekerja keras, dan 
dengan demikian, berpeluang untuk memperoleh manfaat 
material sebagai hasil usaha.

Manfaat zakat untuk mustahik, antara lain: pertama, ban-
tuan bersifat ekonomis sebagai nilai material dari zakat itu 
sendiri dan dengannya mustahik dapat memenuhi kebutuhan- 
nya. Kedua, mendorong untuk mandiri. Bagi mustahik, zakat 
yang diterima tidak seharusnya mendorongnya untuk ber-
malas-malasan, tapi ia harus terdorong untuk bekerja sesuai 
dengan peruntukan perolehan zakat. Peruntukan di sini ada-
lah kondisi yang menjadikan mustahik dipandang secara syar'i 
berpeluang menerima zakat sebagai contoh bagi gârim, ia 
harus berupaya secara ekonomis agar dapat bangkit kembali 

11 Nasir ibn Nasir al-Dīn Abū Sa’īd ‘Abd Allah ibn ‘Umar, Anwâr 
al-Tanzīl, Juz III dalam CD. hlm. 180. 

12 Abd Al-Rahmân Jalal al-Dīn al-Suyuthi, al-Dūr al-Mantsūr fī Tafsīr 
al-Ma’tsūr, Juz IV, dalam CD. hlm. 275.

13 Abū ‘Abd Allah ibn Muhammad al-Qurtubi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-
Qur’ân, Juz VIII, dalam CD. hlm. 250.

14 Penalaran ini didasarkan pada rangkaian ayat terkait dengan ayat  
berikutnya mengandung perintah kepada Nabi untuk menyuruh umat 
Islam bekerja dan kelak Allah, Rasulullah, dan orang mukmin akan meni-
lai pekerjaaan itu (QS. at-Taubah [9]: 105).
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dari keterpurukan usaha sebagai kondisi yang membuatnya 
menerima zakat. Dalam hal ini, Chapra menyatakan:

[…] akankah pembayaran zakat mendorong konsumsi ber-
lebihan untuk menghindari zakat atau kemalasan, agar dapat 
menerima dana zakat? Hal ini tidak akan terjadi dalam suatu 
masyarakat yang menjadikan hidup sederhana sebagai peri-
laku ideal […]15 

Manfaat untuk amil mengandung arti sebagai instrumen 
pengembangan sosial ekonomi religius mustahik. Pandangan 
ini terkait dengan fungsi amil yang dengan kinerja yang di-
berikan dapat memperoleh bagian dari zakat.

Selain manfaat zakat yang dikemukakan di atas, dalam 
buku yang diterbitkan Badan Amil Zakat Nasional disebut- 
kan dengan mengaitkan hikmah zakat antara lain: 

Pertama, perwujudan keimanan kepada Allah, mensyu-
kuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia yang didasar-
kan pada kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, 
rakus dan materialisme, menumbuhkan ketenangan hidup, 
sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang di-
miliki. 

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat 
berfungsi untuk menolong, membantu mereka, terutama fakir 
miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejah-
tera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 
dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari  
 

15 M. Umar Chapra, Islam and the Economic Challenge, terj. Ikhwan 
Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institute, 1995), hlm. 275. 
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bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, 
dan hasad yang mungkin timbul dari mereka, ketika mereka 
melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. 

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang 
kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang 
seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, 
yang dengan kesibukannya ia tidak punya kesempatan untuk 
berusaha guna memenuhi kepentingan diri dan keluarga. 

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangu-
nan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam  
seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan;16 pembangunan 
baik sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam 
seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan...17 

D. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat 
 Sebagai diuraikan sebelumnya, zakat dalam bahasa Arab 

mengandung arti yang berkembang dan pada tujuan ekonomi 
serupa yang dikemukakan pada tabel di atas adalah diharap-
kan menjadi instrumen keuangan dalam menyelesaikan pro-
blematika ekonomi dan sosial serta keagamaan. Pada literatur 
perzakatan ditemukan berbagai gagasan dalam menilai zakat 
sebagai bagian dari penyelesaian problematika keumatan. Beri-
kut ini tabel mengenai pandangan para ahli berkaitan dengan 
zakat sebagai instrumen ekonomi. 

16 Didin Hafidhuddin Ma’turidi, Anda Bertanya... hlm. 20-23.
17 Ibid.



149

Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan

Tabel Pandangan Ahli tentang  
Zakat Instrumen Ekonomi18

No.
Ulama/

Cendekiawan 
Muslim

Pernyataan/  
Istilah Terpakai Judul Buku 

1 Abu Zahrah Sistem yang mampu 
menciptakan 
kesejahteraan ekonomi 

Zakat dalam 
Perspektif Sosial 
(Terjemahan) 

2 Ahmad 
Muhammad 
Azzal 

Mendorong masyarakat 
untuk bekerja

An-Nidham 
al-Iqtishadiy fi 
al-Islam 

3 MM. Metwally Alat distribusi kekayaan Teori dan Model 
Ekonomi Islam 
(Terjemahan) 

4 Abu Yusuf Negara manajemen dan 
memenuhi kebutuhan 
konsumtif masyarakat 

Al-Kharaj 

5 Daud Ali Kategorisasi 
pendayagunaan zakat 

Sistem Ekonomi 
Islam dan Wakaf 

6 Hamzah Model pendayagunaan 
zakat 

Ekonomi Zakat 

 
Sebagai instrumen ekonomi, maka zakat membutuhkan 

kajian lebih lanjut dalam bentuk rumusan prinsip operasional 
supaya ia memberikan hasil optimal sebagaimana fungsinya 
sebagai instrumen keuangan. 

1. Keuangan Berbasis Ibadah 
Zakat merupakan keuangan berbasisi ibadah, karena ia 

perwujudan dari rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah 

18 Data diolah dari Hamzah, Ekonomi Zakat, hlm. 72.
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zakat, maka dengan mengeluarkan zakat bagi umat Islam 
dipandang telah menegakkan rukun Islam. Meski demikian, 
tidak semua orang Islam diharuskan mengeluarkan zakat. 
Ulama merumuskan kriteria yang menjadi landasan dalam 
melaksanakan rukun Islam ini. Kriteria tersebut dalam fikih 
atau hukum Islam dikenal dengan syarat dan rukun zakat.19 

Sebagai keuangan berbasis ibadah, dilihat dari sisi model 
transaksi keuangan, zakat dapat dibedakan dengan keuangan 
lainnya seperti jual beli, hibah, musyarakat, mudharabah, dan 
warisan. Karena perbedaan transaksi maka dalam pengelo-
laannya ia harus berbeda dengan instrumen lainnya sehingga 
baik secara syar’i maupun manajemen dapat terpenuhi. Secara 
syar’i, alokasi dana hanya terbatas delapan kelompok atau  
tsamaniyah ashnaf sehingga pengelola harus cermat dalam 
pengalokasian dana zakat. 

2. Keuangan Publik 
Dilihat dari sisi sumber keuangan, zakat berasal dari mu-

zakki atau umat Islam yang wajib zakat dan berbeda dengan 
sumber keuangan transaksi dalam jual beli, dan memiliki 
kemiripan dengan dana pajak dari masyarakat. Zakat meru-
pakan dana yang berasal dari umat Islam dan pengalokasian-
nya kembali kepada umat Islam. Isnaini Harahap menyatakan 
bahwa terdapat sejumlah alasan yang dijadikan pegangan 
untuk mendorong negara mengurus zakat, dan memasukkan 
sebagai salah satu pendapatan keuangan negara.20

19 Ulama merumuskan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi yang 
terkategorikan wajib zakat atau muzakki, Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 
'ala Mazahib al-Arbaah, Juz I, hlm. 947. Program Maktabah asy-Syamilah.

20 Isnaini Harahap, et.al, Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 
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Sebagai keuangan publik, maka pertanggungjawaban ke-
uangan ini diarahkan pada publik. Dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 Pem-
binaan dan Pengawasan, menyebutkan bahwa menteri, guber-
nur, bupati dan walikota melaksanakan pembinaan dan peng-
awasan terhadap Baznas.

3.	Keuangan	Berbasis	Efisiensi	
Efisiensi adalah istilah manajemen yang mengadung arti 

memberikan biaya yang rendah dalam pengelolaan sumber 
daya. Pengelolalan zakat yang efisien mengandung arti bahwa 
amil harus mempertimbangkan pembiayaaan dalam penge-
lolalan zakat secermat mungkin sehingga dana zakat yang 
tersedia tidak diarahkan untuk kepentingan internal kelem-
bagaan semata. Efisiensi zakat telah digambarkan dalam buku 
ekonomi zakat, yang menetapkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel tentang Prosentase Pembiayaan Zakat 
pada Lembaga Amil Zakat dan Baznas di Indonesia21

No. Sektor Pendanaan Persentase Ket.

1 Usaha Produktif 10-50
2 Pengembangan Sumber Daya Manusia 25-50
3 Prasarana Pendidikan, Rumah Ibadah 

serta Bantuan Sosial 
10-24

4 Amil 10-12.5

 

hlm. 238.
21 Data diolah dari Hamzah, Ekonomi Zakat, hlm. 71.
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Menurut Hamzah, tabel di atas yang merupakan hasil 
penelitian tentang pengelola zakat di Indonesia, menggam-
barkan bahwa dana untuk amil hanya 10-12.5 %. Dana ini di- 
pandang rendah dibanding dengan pengalokasian dana pada 
sektor lainnya. Batas maksimal yang dipakai tidak mencapai 
13 %. Angka ambang batas ini, sebenarnya adalah relevan 
dengan hasil pembagian dana zakat pada seluruh ashnaf yang 
berjumlah delapan sektor. Sedangkan ambang batas tertinggi 
adalah dialokasikan untuk non-amil, dan sektor yang sangat 
tinggi adalah usaha produktif, yakni 50 %.22

4. Keuangan Dinamis
Keuangan zakat dipandang dinamis, yaitu perolehan zakat 

dalam setahun boleh jadi tidak sama jumlah pada tahun sebe-
lum dan setelahnya, karena ia menggambarkan kondisi sosial 
ekonomi dan tingkat kepatuhan umat pada tahun berjalan. 
Kriteria dana zakat yang dinamis atau dapat disebut fluktua-
tif ini, mendorong bagi pengelola zakat untuk mencermati 
kondisi sosial ekonomi dan religius umat Islam. Pengama-
tan cermat oleh amil ditujukan kepada wajib zakat dan juga 
kepada penerima zakat.

Karakteristik zakat yang dinamis ini, dapat dikemukakan 
pandangan khalifah Umar pada saat melakukan upaya untuk 
tidak mengalokasikan dana zakat kepada muallaf, yaitu orang 
yang baru menganut agama Islam.23 Pada masa pemerintahan 
Umar ibn Khatthab, dilahirkan kebijakan tentang cadangan 

22 Ibid.
23 Hamzah menyebut bahwa Umar melakukan pertimbangan lingku-

ngan strategis. Ibid., hlm. 2.
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devisa yang diambil dari dana zakat. Akibatnya tidak semua 
dana zakat pada tahun berjalan dihabiskan pada tahun yang 
sama.24 Kewenangan yang sangat tinggi diberikan sebagai-
mana dalam QS. at-Taubah ([9]: 60).

ُقلُوُبُْم  ََّفِة  َوالُْمَؤل عَلهَْيَا  َوالَْعاِمِلنَي  َوالَْمَساِكنِي  ِللُْفَقَراِء  َدقَاُت  الصَّ ََّما  ن
إ
ا

 ِ ِبيِل فَِريَضًة ِمَن اللَّ ِ َوِاْبِن السَّ قَاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِف َسِبيِل اللَّ َوِف الِرّ
ُ عَِلمٌي َحِكمٌي  َواللَّ

Artinya: Sedekah hanyalah bagi fakir miskin, para amil (yang 
mengurus zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya. Bagi 
mereka yang diperhamba, dan mereka yang mandi hutang. 
(Bagi orang yang berjihad) di jalan Allah, dan orang terlantar 
dalam perjalanan. Demikian diwajibkan Allah. Allah Maha-
tahu, Mahabijaksana

Dalam kitab Subulussalam dinyatakan bahwa bagi amil 
diperbolehkan untuk memperoleh bagian dari zakat meskipun 
ia dalam keadaan kaya. Argumen kebolehan menerima dana 
zakat bagi amil karena bekerja untuk kepentingan pengelolaan 
zakat.25 Pandangan ini memberikan beban keuangan dari sisi 
kinerja yang dilakukan oleh amil atau pengelola zakat. 

5. Keuangan Desentralisasi 
Keuangan desentralisasi zakat pengelolaan zakat yang 

diambil dari kalangan orang yang kaya dan didistribusikan 

24 Nurul Huda, et.al., Keuangan Publik Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 
hlm. 175.

25 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subulussalam, Jilid 3, 
hlm. 275. Program Maktabah asy-Syamilah.
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kepada orang yang berhak menerimanya di daerah tertentu.  
Pandangan ini mengikuti kebijakan Nabi Muhammad pada 
saat mengutus Muadz bin Jabal ketika memperoleh tugas se-
bagai amil di negeri Yaman. 

ُ َعْنَُما: - �أنَّ َالنَِّبَّ - صل هللا عليه وسمل -  َعِن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَ َاللَّ
َل َالَْيَمِن... - فََذَكَر َالَْحِديَث, َوِفيِه: 

إ
بََعَث ُمَعاًذا - رض هللا عنه - ا

ْم,  ْغِنَياِئِ �أ ِمْن  تُْؤَخُذ  ْمَواِلهِْم,  �أ ِف  َصَدقًَة  ْم  عَلهَْيِ َض  ِافَْتَ قَِد   َ َاللَّ �أنَّ   -
ْم - ُمتََّفٌق عَلَْيِه, َواللَّْفظُ ِللُْبَخاِرّي ِ )2(26 . دُّ ِف ي )1( فَُقَراِئِ فَُتَ

Hadis di atas menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang 
kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Prinsip desen-
tralisasi ini menunjukkan zakat dimanfaatkan secara optimal 
kepada kepentingan lokalitas. Pertanyaan kritis terkait den-
gan prinsip desentralisasi ini karena dana zakat merupakan 
gambaran tentang perkembamgan dan dinamika ekonomi 
masyarakat lokalitas dalam setahun. Berbagai sumber dan 
tingkatan pendapatan akan terdata dari muzakki dalam satu 
tahun, memungkinkan diketahui secara pasti dan pada sisi lain 
diketahui tentang data kebutuhan dalam setahuh baik sosial, 
ekonomi maupun religius. Dengan kata lain, peta ekonomi 
umat Islam pada wilayah tertentu akan terukur pada ekonomi 
zakat. 

26 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam, Juz I, 
hlm. 213. Program Maktabah asy-Syamilah.
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E. Prinsip-Prinsip Operasional Pengumpulan 
Dana Zakat 

 1. Persuasif dan Aktif 
Pendekatan persuasif merupakan upaya untuk mendekati 

wajib zakat atau muzakki agar dapat membayar zakat. Pen-
dekatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan ber-
bagai pola agar berupa pendekatan rasional melalui argumen 
rasional dan emosional keagamaan. Sedangkan pendekatan 
aktif mengandung arti bahwa amil zakat memiliki peluang 
untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan dana 
zakat. Pendekatan persuasif dan aktif ini dapat dipahami pada 
QS. at-Taubah ([9]: 103).

نَّ َصالتََك  إ
ْم ا ْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهُِّرُهْ َوتَُزِكّهِيْم ِبَا َوَصِلّ عَلهَْيِ ُخْذ ِمْن �أ

يٌع عَِلمٌي ُ َسِ َسَكٌن لَهُْم َواللَّ

Artinya: Ambillah sebagian sedekah dari harta mereka, kau 
bersihkan dan sucikan mereka dengan (sedekah itu). Berdoa-
lah untuk mereka. Sungguh, doamu mendatangkan keten-
teraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Mahatahu.

Di dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubiy (w. 1273 M) me-
nyebutkan bahwa Abu Bakar telah mengeluarkan kebijakan 
yang akan memerangi orang muslim yang memisahkan antara 
shalat dan zakat.27

27 al-Qurthubiy, al-Jami' li Ahkam al-Quran, Juz VIII (Beirut: Dar Kutub, 
1964), hlm. 244.
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2. Sistematis dan Terprogram
Memperhatikan sumber dana zakat, yang disebut sebagai 

dana publik, maka harus diarahkan pada kepentingan publik. 
Untuk mendorong pada tingkat efisiensi dan optimalisasi, 
posisi amil begitu sentral. Disebut begitu sentral karena amil 
diharapkan menggerakkan roda kelembagaan dan mengubah 
pola pikir wajib zakat dan menerima zakat. Upaya yang dila-
kukan oleh amil didasarkan pada prinsip sistematis dan ter-
program. 

Kata sistematis mengandung arti bahwa pola kerja amil 
harus mencerminkan konfigurasi dari tiga aspek. a) Aspek 
syar’i. Aspek ini menjadi penting karena ia merupakan dana 
yang berasal dari pelaksanaan ibadah, sehingga aturan syar’i 
menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasaan. b) Aspek 
yuridis, mengandung arti bahwa dana zakat yang diakui 
keberadaannya oleh negara sesuai dengan undang-undang 
pengelola zakat sehingga dipandang sebagai dana alternatif 
bagi pembangunan nasional. Walaupun diakui sebagai dana 
alternatif untuk pembangunan nasional, secara konsepsional 
belum ditemukan rancangan akademik yang memadai. Tetapi 
secara sosiologis, memiliki manfaat ekonomi bagi mustahik 
atau penerima zakat. Seiring dengan itu, ketaatan amil zakat 
baik secara filosofis maupun tataran material undang-undang 
memberikan fungsi kontrol negara terhadap dana zakat, yang 
pada dasarnya untuk mendorong efektivitas dana zakat dan 
transformasi pengelolaan dana zakat. c) Kebutuhan masyarakat. 
Amil sebagai zakat sebagai tim yang diberikan otoritas dalam 
pengelolaan zakat baik dilihat secara syar’i maupun yuridis 
bahkan sosiologis, dipandang begitu strategis. Untuk mewujud- 
kan otoritas amil zakat terutama secara sosiologis, maka amil 
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dituntut kemampuannya untuk memperhatikan kebutuhan 
masyarakat. Hamzah memperkenalkan judul yang anak judul 
itu menyatakan sosial ekonomi religius.28 Pandangan ini meng-
gambarkan fungsi amil adalah mendorong kemampuan pene-
rima dana zakat (mustahik) dalam peningkatan aspek sosial, 
ekonomi dan spiritualitas mereka. Ketiga hal ini dipandang 
mempunyai kebutuhan dasar masyarakat. 

F. Prinsip-Prinsip Pendayagunaan Zakat 
Prinsip pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa 

pengelolaan zakat diperlukan suatu rujukan akademik yang 
dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pe-
ngelolaan zakat bagi amil zakat. Tanpa mempertimbangkan 
prinsip ini, maka fungsi dana zakat sebagai dikemukakan 
para ahli akan sulit tercapai. Terdapat enam item prinsip yang 
berkaitan pendayagunaan zakat. Keenam item ini merupakan 
satu kesatuan yang sistematis dan dalam operasionalnya tidak 
dapat dilakukan secara parsial. Hamzah menyebutkan empat 
prinsip yang di antaranya: tepat sasaran, jumlah, biaya, dan 
pengaruh29—keempat prinsip ini masih memungkinkan di-
tambah menjadi lima, yaitu tepat waktu. Pertama, tepat sasa-
ran. Item ini mengandung arti bahwa penerima dana zakat 
harus mencerminkan objektivitas sehingga peran badan amil 
zakat untuk melakukan seleksi menjadi begitu penting untuk 
dilaksanakan. Kedua, tepat jumlah mengandung arti bahwa 

28 Hamzah Hasan Khaeriyah, Ekonomi Zakat di Indonesia: Kinerja Pe-
ngelola Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi 
Religius Mustahik (Makassar: Alauddin, 2013), hlm. 1. 

29 Hamzah, Ekonomi Islam, hlm. 30
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zakat harus diberikan dengan mengacu pada jumlah waktu 
yang menurut pertimbangan badan amil zakat memenuhi ke-
butuhan mereka baik untuk kepentingan konsumsi maupun 
untuk pengembangan usaha. Ketiga, tepat waktu berarti bahwa 
dana zakat yang diberikan harus mempertimbangkan pem-
berian. Dana zakat dimaksudkan untuk mendorong pene- 
rima zakat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan 
tentu saja terkait dengan waktu penggunaan dana. Keterlam-
batan mereka menerima dana zakat dapat saja memberikan 
efek bagi perwujudan makna zakat. Keempat, tepat pengaruh. 
Pengaruh dana zakat bagi penerima zakat diharapkan dapat 
memberikan perubahan. Perubahan mencakup peningkatan 
baik dari sisi ekonomi, intelektual dan sosial sesuai dengan 
jenis yang menjadi argumen dalam menerima dana zakat. 30

G. Tantangan Dana Zakat Sebagai Alternatif 
Keuangan Islam 
Tantangan dana zakat di era digital mencakup: pertama, 

internal pengelola zakat. Pengelola zakat adalah mereka yanag 
diberikan mandat oleh undang-undang pengelola zakat. Ter-
dapat dua lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu badan 
amil zakat nasional dan lembaga amil zakat nasional. Secara 
yuridis formal, pengelola zakat di luar kedua lembaga ini 
dipandang tidak berhak menerima dan mengeloa zakat.

Penetapan pengelola zakat oleh undang-undang adalah 
dimaksudkan untuk memberikan layanan optimal pada satu 
sisi dan untuk membangun sentralisasi dalam rangka pembi-

30 Ibid.
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naan lembaga zakat pada sisi lain. Hemat penulis, kehadiran 
lembaga pengelola yang berbasis undang-undang dipandang 
tepat mengingat meski keuangan zakat merupakan imple-
mentasi ibadah, namun ia terkait dengan relasi antar-publik. 
Relasi publik dimaksud adalah penerima zakat, tidak berasal 
dari keluarga dan orang perorang dari kalangan pertemanan 
tetapi berasal dari warga negara Indonesia yang telah meme- 
nuhi syarat penerima zakat. 

Keuangan Islam memberikan pengelolaan bahwa dana 
zakat harus terhindar dari tabzir yang dipahami sebagai in-
efisiensi, yaitu pengelolaan dana yang tidak mempertimbang-
kan aspek kesesuaian antara biaya dan tujuan, pada sisi yang 
lain optimalisasi, yaitu kemampuan untuk melakukan lang-
kah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian 
tujuan dengan jumlah dana yang minimal. Langkah ini hanya 
dapat diambil pada saat pengelola zakat dilakukan dengan 
mengacu pada undang-undang perzakatan.

 Kedua, penerima zakat. Dari sisi pandangan keuangan 
Islam, sebagaimana yang diuraikan pada tabel tentang stake-
holders pengaruh dan indikator, diketahui bahwa penerima 
zakat diberikan beban untuk melakukan transformasi dari 
penerima zakat menjadi kelompok masyarakat yang mampu 
memberikan kontribusi bagi pengembangan sosial ekonomi 
dan budaya. Transformasi ini hanya dapat dilakukan apabila 
penerima zakat punya komitemen yang kuat secara internal 
dan memperoleh informasi dari eksternal. Komitmen secara 
internal dari pene-rima zakat dimaksudkan bahwa mereka 
mereka menerima zakat tidak dipandang zakat sebagai hadiah 
bagi mereka. Zakat bagi mereka, dipandang sebagai bagian dari 
cara agama Islam untuk mengangkat derajat kehidupan sosial 
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ekonomi dan religius mereka. Cara pandang transformatif ini 
mendorong penerima zakat memandang zakat sebagai beban 
yang harus ditunaikan dan dalam istilah keagamaan Islam  
disebut dengan amanah. Amanah dana zakat, membuat sese-
orang terbebani untuk lebih mengoptimalkan potensi pen-
erima zakat agar tidak lagi “berniat” untuk menerima zakat 
secara terus-menerus. Maka, penerima zakat hanya bersifat 
sementara dan upaya yang bersifat antara dalam mendorong 
peningkatan taraf sosial ekonomi religius mereka.

Dukungan secara eksternal dimaksudkan berasal dari 
pengelola zakat yang secara fungsional dimaksudkan untuk 
bertindak untuk menjembatani kepentingan muzakki dalam 
menyalurkan dana zakatnya dan kepentingan mustahik dalam 
mengangkat derajat sosial ekonomi religius mereka. 

Kedua sumber kekuatan pada penerima zakat tidak akan 
berubah jika tidak didukung pendampingan oleh pengelola 
zakat. Tentang pentingnya transformasi ini, al-Qal’aji menya-
takan bahwa dana zakat tidak dapat dialihkan ke daerah lain 
oleh wajib zakat di luar tempat kerja mereka sepanjang tidak 
ditemukan keadaan khusus terkait kebutuhan masyarakat 
luar.31 Dengan pandangan ini menunjukkan bahwa penerima 
zakat membutuhkan perhatian yang sistematis dan berkesi-
nambungan supaya mereka memperoleh optimalisasi pembi-
naan dari pengelola zakat dan penerima zakat agar memiliki 
komitmen untuk bertransformasi. 

Ketiga, dari muzakki. Wajib zakat adalah orang yang di-
bebankan zakat oleh syariat Islam. Kepada muzakki mem-
punyai beban ekonomi untuk mengeluarkan zakat. Perspek-

31 al-Qal’aji, op.cit., hlm. 119.
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tif keuangan zakat, wajib zakat memiliki daya dorong untuk 
memperkuat dana zakat. Penguatan dana zakat dilakukan  
dengan konsistensi untuk membayar zakat pada pengelola 
zakat. Selain itu, penguatan etos kerja menjadi penting dikem-
bangkan agar pendapatan mereka mengalami peningkatan.

Pada era informasi dewasa ini, pembinaan wajib zakat 
sebagai sumber keuangan zakat menjadi penting untuk dila-
kukan oleh pengelola zakat. Pembinaan ini tidak saja terkait 
dengan konsistensi mereka membayar zakat tetapi juga diper-
lukan pengembangan komunikasi ekonomi kepada mereka. 
Komunikasi ekonomi dimaksud adalah suatu pola komunikasi 
yang dikembangkan oleh pengelola zakat dengan wajib zakat 
untuk memahami kendala dan peluang dan pengembangan 
ekonomi yang mereka hadapi. 

H. Era Baru Bagi Pengelola Zakat 
Pada perspektif ekonomi terdapat pertanyaan yang perlu 

dikembangkan kepada pengelola zakat, yaitu apakah penge-
lola zakat punya kontribusi dalam mendorong peningkatan 
etos ekonomi mustahik. Pertanyaan ini relevan dengan suatu 
dogma Islam bahwa pelaksanan ibadah akan memberikan 
dampak kepada yang melaksanakan ibadah. Untuk menjawab 
pertanyaan yang terkesan transaksional ini, meskipun tidak 
demikian, sebab dalam pelaksanaan ibadah zakat, wajib zakat 
harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, namun dalam 
kajian akademik perlu dilakukan penalaran untuk menjawab 
pertanyaan yang dimaksud.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dikemukakan 
dengan mengacu pada pemahaman QS. at-Taubah ([9]: 103).
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نَّ َصالتََك  إ
ا ْم  ِبَا َوَصِلّ عَلهَْيِ َوتَُزِكّهِيْم  تَُطهُِّرُهْ  �أْمَواِلهِْم َصَدقًَة  ِمْن  ُخْذ 

يٌع عَِلمٌي ُ َسِ َسَكٌن لَهُْم َواللَّ
Artinya: Ambillah sebagian sedekah dari harta mereka, kau 
bersihkan dan sucikan mereka dengan (sedekah itu). Berdoa-
lah untuk mereka. Sungguh, doamu mendatangkan keten-
teraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Mahatahu. 

Menurut ayat ini terdapat tiga fungsi yang melekat pada 
pengelola zakat. Petama, fungsi katalisator pembersih dan 
penyuci. Ayat ini mendorong pengelola zakat untuk menjadi-
kan zakat itu sebagai upaya agar harta menjadi pembersih dan 
penyuci atas pemiliknya. Pertanyaannya adalah bagaimana 
teknis operasionalnya agar harta dapat menempati status yang 
demikian. Untuk mencapai makasud ini maka pengelola zakat 
harus melakukan penyadaran kepada wajib zakat. Penyadaran 
ini dilakukan bahwa ekonomi Islam mempertimbangkan aspek 
keseimbangan antara individu dan publik, antara dunia dan 
akhirat. Atas dasar ini maka pada harta yang belum dizakati 
maka terdapat hak-hak publik yang melekat. Sebaliknya, pada 
harta yang terzakati, maka hak-hak publik terpenuhi. 

Kedua, fungsi spiritualitas. Perintah berdoa kepada pene-
rima zakat atau pengelola zakat yang diarahkan kepada wajib 
zakat sebagaimana dalam ayat washalli alayhim, oleh Ibnu 
Abbas sebagaimana dinyatakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) 
mengandung arti rahmat bagi mereka.32 Atas pandangan ini, 
maka pengelola zakat mempunyai fungsi untuk membangun 

32 Abu Hasan Ali Ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bagdady al-
Mawardi, an-Naktu wal Uyun, Juz II, hlm, 140. Program Maktabah asy-
Syamilah. 
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kerahmatan bagi wajib zakat dalam ranah profesi mereka. 
Membangun kerahmatan dimaksud adalah kemampuan bagi 
pengelola zakat untuk melakukan dialog dengan wajib zakat 
sebagai upaya peningkatan etos kerja dan penguatan profe-
sionalitas mereka. 

Memperhatikan kelanjutan ayat tersebut, inna shalataka 
sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) keten-
teraman jiwa bagi mereka, mengandung arti bahwa doa akan 
memberikan efek atau pengaruh bagi muzakki. Pengaruh ini 
adalah peningkatan etos kerja bagi muzakki. 

Makna shalat dalam ayat tersebut diartikan dengan doa, 
namun makna ini dapat dilakukan dengan pengembangan. 
Pengembangan kerahmatan bagi pengelola zakat dengan wajib 
zakat dilakukan dengan dialog sosial ekonomi. Dialog sosial 
ekonomi mengandung arti bahwa kedua belah pihak memilih 
tema yang bersentuhan langsung dengan dunia profesi mereka, 
dalam memenuhi hak-hak mereka sebagai mahluk sosial 
ekonomi. Persoalannya kemudian, bisakah pengelola zakat 
melakukan diolog dengan tema dimaksud? Di sinilah tanta-
ngan bagi pengelola zakat untuk memiliki sumber daya amil 
yang mampu mendorong peningkatan etos kerja wajib zakat.
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II
Keuangan Infak

A. Pengertian Keuangan Infak 
Infak menurut bahasa Arab berasal dari kata nafaqa, dan 

mempunyai struktur huruf nun, fa, dan qaf, yang berarti dasar 
keterputusan dan hilangnya sesuatu, dan makna yang lainnya 
adalah tersembunyinya sesuatu.1 Secara leksikal atau istilah 
dikemukakan oleh Ibrahim Mustafa dalam kitabnya: 

نفاق( بدل املال وحنوه ف وجه من وجوه اخلي والفقر واالإمالق 2  )االإ
Membelanjakan harta dan sejenisya untuk sisi kebaikan 

dan mengurangi kemiskinan dan makna dasar ini memberi-
kan gambaran bahwa harta yang diinfakkan akan mengalami 
keterputusan atas kepemilikan dari penginfak kepada pene-
rima infak. Keterputusan dimaksud adalah berkaitan dengan 
hak “kepemilikan” yang sebelum diinfakkan telah menjadi 
hak milik penginfak dan setelah dinfakkan maka menjadi hak 

1 Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz V, hlm. 364. Program 
Maktabah asy-Syamilah.

2 Ibrahim Musthafa, al-Mu’jam Wasith, Juz II, hlm. 805. Program Mak-
tabah asy-Syamilah.
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milik bagi penerima infak. Makna lain adalah “tersembunyi”, 
mengandung arti bahwa, harta yang diinfakkan oleh peng-
infak telah mengalami ketersembunyian nominal sehingga 
berkurang dari sisi material. Penalaran yang digunakan dalam 
memahami makna dasar yang melekat pada kata nafaqa ini, 
adalah bersifat fungsional. Secara fungsional, seperti yang 
diuraikan pada hubungan antara pemilik harta sebelumnya, 
yakni penginfak dan penerima infak. Bagi penginfak dari sisi 
kepemilikan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan 
harta tersebut pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bagi peng-
infak tidak lagi juga dapat memperhitungkannya dengan nilai 
nominal sebesar yang dimiliki sebelumnya, harta infak tidak 
telah tersembunyi dari nominal sebelumnya. 

Pengembangan wawasan infak dapat dilihat lebih lanjut 
pada makna dasar yang tersembunyi. Makna ini juga punya 
relevansi dengan makna salah satu tema dalam Islam, yaitu 
munafik yang secara bahasa berarti orang yang menyembu-
nyikan. Munafik memiliki perilaku yang cenderung menyem-
bunyikan kebenaran di balik perkataannya, yang dalam bahasa 
Indonesia disebut dengan berdusta. 

Namun, apakah relevan munafik atau penginfak dengan 
makna dasar yang tersembunyi yang dipahami dari makna 
dasar kata nafaqa. Penalaran ini dapat ditemukan jika dikait-
kan dengan perintah Islam untuk memberikan sesuatu ter-
masuk menginfak dengan tidak mengetahui tangan kanan 
dengan lainnya atau menyembunyikannya. Berkaitan dengan 
“menyembunyikan” dalam konteks infak akan menambah 
wawasan jika dikaitkan dengan larangan memamerkan per-
buatan infak atau riya yang telah dilarang Allah sebagaimana 
dalam QS. an-Nisa ([4]: 38).
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ِ َوال ِبلَْيْوِم الآِخِر  يَن يُْنِفُقوَن �أْمَوالَهُْم ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمنُوَن ِبللَّ ِ َوالَّ
َوَمْن يَُكِن الششَّْيَطاُن َلُ قَرِينًا فََساَء قَرِينًا

Artinya: (Demikian pula Allah tiada suka) orang yang 
menafkahkan hartanya supaya dilihat orang, dan tiada ber-
iman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa 
mengambil syaitan sebagai teman, itulah sejahat-jahat teman!

Ath-Thabari di dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan riya adalah memamerkan kepada manusia 
dengan tidak taat kepada Allah atau bukan berinfak di jalan 
Allah tetapi di jalan syaitan. Sedangkan dalam tafsir Haqy di-
nyatakan bahwa mereka yang membanggakan dan menyam-
paikan sikap kedermawan mereka dengan tidak mengharap-
kan keridhaan Allah. 

Berkaitan dengan “penyembunyian” infak ini, al-Ghazali 
(w. 1111 M) menjelaskannya secara khusus dalam sub-pem-
bahasan “bayan ikhfa ash-shadaqat wa idhhariha”, bahwa 
penyembunyian yang dimaksud antara lain: a) Untuk men-
jaga marwah dan informasi kebutuhan penerima shadaqah; 
b) untuk menjaga hati dan lisan orang yang menerima agar 
tidak menimbulkan kecemburuan bagi orang lain; c) Memeli-
hara rahasia amal pemberi dari karena menyembunyikan lebih 
baik dibanding dengan menyampaikan secara terang-tera-
ngan; d) Menampakkan pemberian kepada penerima adalah 
sebuah kehinaan. Meskipun pandangan ini menyebut dengan 
shadaqah dan tidak menyebut infak, namun keduanya dipan-
dang punya kesamaan karena keduanya merupakan ibadah 
kebendaan dan mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan. 
Karenanya pandangan al-Ghazali ini menjadi landasan dalam 
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analisis “penyembunyian” infak ini. Pandangan al-Ghazali 
memiliki tiga dimensi. Pertama, kepentingan penerima infak, 
agar secara spiritual justru memberikan dampak ekonomi  
bagi pelaku infak untuk melakukan kesyukuran dalam arti 
optimalisasi terhadap etos kerja agar produktivitas ekonomi 
semakin optimal. Optimalisasi etos produktivitas, bagi pelaku 
infak, dengan sendirinya dapat menghilangkan kepuasan. 
Kepuasan dipandang sebagai “pengganggu” produktivitas. 
Penginfak dalam konteks ini akan melihat peluang-peluang 
lain untuk menggarapak potensi produktivitasnya karena 
merasa apa yang diinfakkan seharusnya semakin tidak di-
ketahui oleh publik. Dalam tataran ini, diketahui bahwa ter-
dapat larangan untuk melakukan “riya” dalam infak dengan 
peningkatan produktivitas penginfak. Kedua, penerima infak. 
Penerima infak sebagai manusia, ia punya dimensi keperluan 
dan harga diri. Kedua dimensi ini, menjadi bagian penting 
bagi setiap orang untuk tidak menjadi bagian dari informasi 
publik seseorang tetapi cukup menjadi konsumsi informasi 
dirinya sendiri. Karena kedua dimensi ini menjadi bagian 
penting untuk memelihara kualitas sosial seseorang, maka 
tidak diharapkan kualitas ini akan hilang karena persoalan  
riya dalam infak. Ketiga, kepentingan sosial. Satu penyakit 
sosial yang sering muncul ialah sikap iri dan dengki. Kedua 
sifat ini berdampak buruk pada harmoni kehidupan, dan ke-
tidakharmonisan akan mendorong penurunan produktivitas. 

B. Tujuan Keuangan Infak 
Terdapat tujuan keuangan infak yang dapat diarahkan 

kepada penginfak maupun kepada umat Islam secara umum 
dan kemanusiaan. Pertama, penginfak. Penginfak akan mem-
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peroleh alternatif dalam mengalokasikan dananya. Dengan 
tawaran yang beragam tentang pengalokasian dana, calon 
penginfak akan dengan leluasa memilih sesuai dengan ke-
mampuan yang dimilikinya. Kedua, pengelola dana. Terkesan 
bahwa infak dimaknai sekadar dana yang diinisasi oleh peng-
infak. Dalam keuangan ini, infak selain diinisiasi oleh peng-
infak, juga memungkinkan diinisiasi oleh pengelola infak. 
Dengan pola dua sumber inisiasi ini memungkinkan dana 
infak dapat terdongkrak baik dari sisi pengumpulan dana  
segar maupun dari sisi perbaikan aspek pengelolaan. 

 

C. Infak yang Kondisional 
Infak kondisional adalah infak yang tidak terikat pada 

kondisi keuangan penginfak. Komitmen mereka untuk mene-
gakkan ibadah ini tinggi, sehingga tidak membedakan dalam 
kondisi lapang maupun kondisi sempit. Sikap ini dapat di-
pahami dalam QS. ath-Thalaaq ([65]: 7).

 ُ آَتُه اللَّ ا � ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر عَلَْيِه ِرْزُقُه فَلُْيْنِفْق ِممَّ
ا ُ بَْعَد ُعْسٍ يُْسً آَتَها سشََيْجَعُل اللَّ ال َما �

إ
ُ نَْفًسا ا ُّف اللَّ ال يَُكِ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezeki-
nya, memberi nafkah menurut pemberiaan Allah kepada-
nya. Allah tiada membebani seseorang lebih dari apa yang 
Ia berikan kepadanya. Sesudah orang menderita kesukaran, 
Allah akan memberinya kelapangan

Dalam kitab tafsinya, Ibnu Mas'ud al-Baghawiy (w. 510 H) 
mengomentari ayat terkait dengan Allah tidak memberi beban 
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kecuali sesuai kesanggupan, dengan menyatakan beban di  
sini adalah beban infak. Abu Bakar al-Jazairiy dalam tafsir- 
nya berpandangan bahwa “orang yang disempitkan rezeki-
nya” dapat berinfak sesuai kondisi ekonominya. Pandangan 
lainnya dikemukakan oleh al-Biqai (w. 885 H), yang meng- 
komentari ayat tentang perintah menafkahkan harta “hendak-
lah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemam-
puannya”. Menurutnya, harta Allah sangat luas namun yang 
diminta untuk dinafkahkan hanya disebut dengan min saatihi 
au saaha Allah alayhi, artinya “yang Allah berikan kepadanya". 
Dari pandangan mufassir, ditemukakan gagasan bahwa beban 
berinfak, tidak ditujukan untuk mengalokasikan selurh harta 
yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tetapi 
hanya dibebankan kepada sebagian saja. Tidak ditemukan 
berapa nominal yang harus diinfakkan namun, terdapat kata 
kunci bahwa “sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah”. 
Memperhatikan kata kunci ini, maka akan tampak dipahami 
bahwa secara logika ekonomi, tidak ditemukan beban bagi 
manusia agar menginfakkan hartanya. Bukankah harta Allah 
sangat besar baik yang terhitung maupun yang tak terhitung 
yang dilimpahkan kepada seseorang, namun dalam kondisi 
yang kurang harta maka pengalokasian infak menyesuaikan 
dengan kondisi kehartaan. Ketiadaan beban ini, oleh al-Biqai, 
menjadi petunjuk kepada Nabi Muhammad bahwa terdapat 
peluang kemudahan dalam kesempatan. 

D. Jenis Keuangan Infak 
Keuangan infak dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 

infak muthlaqah dan infak muqayyadah. Yang pertama sesuai 
dengan namanya adalah infak yang dilakukan sebagaimana 
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lazimnya infak yang bersifat umum dalam arti tanpa disebut-
kan sektor peruntukan dana infak. Bagi pemberi infak atau 
penginfak, tidak menyebut sektor yang harus dibiayai dalam 
melakukan transaksi. Berbeda dengan yang kedua, oleh peng-
infak bersama dengan yang menerima infak punya pengeta-
huan yang sama terkait sektor yang dibiayai. Contoh, dalam 
pembangunan rumah ibadah. Pengurus masjid memerlukan 
bantuan untuk membiayai pembangunan masjid pada bagian 
tempat wudhu. Pengurus telah menyusun proposal pembia-
yaan sebesar Rp. 100.000.000. Kepada pemberi infak, melihat 
alokasi dana infak untuk kepentingan tertentu dan mereka 
punya dasar pertimbangan dalam melaksanakan infak, maka 
tidak dibenarkan pengelola infak menggunakan atau meng-
alokasikan dana infak tersebut kecuali pengalokasian yang 
terkait dengan pembangunan tempat melaksanakan wudhu. 

 

E. Prinsip-Prinsip Keuangan Infak 

1.  Pengelolaan Transparan 
Pengelolaan infak harus mendorong pada peningkatan 

partisipasi sosial umat Islam untuk berinfak, maka dari itu 
transparansi pengelolaan infak menjadi keniscayaan. Pene-
rima infak harus memberikan pertanggungjawaban moral dan 
materil kepada penginfak. Meski diakui bahwa, dana infak 
dilakukan secara ikhlas oleh penginfak, namun tidak berarti 
bahwa informasi bagi penerima infak kepada pemberi infak 
tidak terkait. Kewajiban bagi penerima infak untuk membe-
rikan informasi pemanfaatan dan boleh jadi bagi pemberi 
infak, tidak bersedia menerimanya. Meski demikian, adalah 
kewajiban bagi penerima infak untuk melakukan transparansi. 
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2. Pemberian Infak dengan Ikhlas 
Pemberi infak harus dilakukan dengan tujuan mencari 

keridhaan Allah dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan 
sesuatu terkait dengan pelaksanaan infak. Keikhlasan menjadi 
landasan dalam melakukan aktivitas. QS. al-Bayyinah ([98]: 5): 

الَة  الصَّ َويُِقميُوا  ُحنََفاَء  يَن  اِلّ َلُ  ُمْخِلِصنَي   َ ِلَيْعُبُدوا اللَّ ال 
إ
ا �أِمُروا  َوَما 

َكَة َوَذِلَ ِديُن الَْقِيَّمِة َويُْؤتُوا الزَّ
Artinya: Padahal kepadanya diperintahkan hanya menyem-
bah Allah, menjalankan agama bagi-Nya semata, mendiri-
kan shalat, dan menuaikan zakat. dan yang demikian itulah 
agama yang lurus.

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa 
ayat ini berkaitan dengan kewajiban seseorang dalam berniat  
ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Keikhlasan merupakan 
amal atau perbuatan yang dilaksanakan oleh hati untuk men-
capai keridhaan Allah. 

Jika infak dilakukan dengan maksud lain, maka secara  
substantif akan bertentangan dengan instrumen keuangan 
Islam lainnya. Seperti berkaitan dengan prestasi, yakni peng-
hargaan terhadap prestasi seseorang, maka akan berubah men-
jadi instrumen lain berupa hadiah. Atau pemberian biasa atau 
hanya berlandaskan pada kemanusiaan atau instrumen hibah. 

3. Pengalokasian Anggaran Sesuai dengan Jenis Infak 
Terhadap pengelola infak atau pengelola lembaga infak, 

punya kewajiban moral untuk mengalokasikan dana infak 
sesuai dengan jenis infak yang dikembangkan. Ketidakpatuhan 
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terhadap prnsip ini akan memberikan citra buruk bagi aspek 
pengelolaan dana infak. Dilihat dari sisi hubungan antara 
penginfak dan pengelola, kental dipengaruhi oleh hubungan 
kepercayaan. Penginfak melakukan transaksi infak, karena 
tingkat kepercayaan kepada pengelola tinggi, terutama terkait 
dengan infak muqayyadah. 

4. Tantangan Pengembangan Ekonomi Infak 
Untuk membahas pengembangan infak ditemukan, perlu 

digarisbawahi QS. at-Taghabun ([64]: 16) berikut ini. 

نُْفِسُكْ َوَمْن  ا لأ نِْفُقوا َخْيً ُعوا َو�أِطيُعوا َو�أ َ َما اسْشَتَطْعُتْ َواْسَ َُّقوا اللَّ فَات
يُوَق ُشَّ نَْفِسِه فَ�أولَِئَك ُهُ الُْمْفِلُحون  

Artinya: Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesang-
gupanmu. Dengarlah, dan taatlah. Berilah nafkah yang baik 
demi keuntungan dirimu. Barang siapa terpelihara dari 
kekikiran dirinya, merekalah yang beroleh kejayaan.

 
Ayat ini memberikan informasi tentang perintah ber-

takwa kepada Allah menurut kesanggupan dan dikaitkan  
dengan infak. Ayat ini mendorong umat Islam untuk melaku-
kan pengembangan infak. Berkaitan dengan pengembangan 
infak dapat dikemukakan sejumlah hal. Pertama, penguatan 
teori infak. Infak dapat dibagi ke dalam tiga kategori seba-
gaimana dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Muham-
mad al-Jauziy, yaitu infak yang dimaknai shadaqah seperti 
dinyatakan oleh Ibnu Abbas; infak untuk diri sendiri seperti 
dikemukakan oleh al-Hasan; dan infak untuk berjihad yang 
dinyatakan oleh ad-Dahak. Pengkategorian yang dikemuka- 
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kan oleh al-Jauziy (w. 597 H) dapat memperkaya teori infak. 
Bagi sebagian umat Islam, infak lebih cenderung dipahami 
sebagai bagian dari dakwah Islam, dengan memberiikan gam-
baran dari sisi pahala atau ganjaran yang terkait dengan pem-
balasan bagi yang berinfak. Untuk mendorong infak sebagai 
bagian dari ekonomi Islam, maka diperlukan penguatan teori 
infak. Teori infak akan dijadikan sebagai acuan untuk meng-
analisis berbagai problema ekonomi infak. Keuangan infak 
sebagai bagian keuangan Islam harus didorong menjadi ins-
trumen dan menjadi model keuangan baru. Akibat ketidak-
munculan teori keuangan infak, maka diduga kuat bahwa  
dana segar dari sektor ini yang terkumpul dan terkelola se-
misal dana sumbangan masjid sangat kurang dan terkesan  
dari sisi pengelolaan yang tidak memadai dan kurang diper-
hitungkan sebagai instrumen keuangan, maka dampak yang 
dihasilkannya pun tidak optimal. 

Kedua, penguatan lembaga infak. Sebagai instrumen ke-
uangan, maka penguatan lembaga menjadi penting. Dewasa 
ini, lembaga keuangan yang menjadikan objek infak sebagai 
bagian dari misi pengembangannya seperti badan amil zakat 
dan lembaga amil zakat, serta keuangan dan masjid serta dana 
yang dilakukan oleh orang perorang dengan alasan darurat 
atau mendadak. Kehadiran lembaga keuangan infak juga akan 
mempertegas bahwa keuangan infak dapat dikelola secara 
profesioal dan transparan dan berkesinambungan. Sebalik- 
nya, ketiadaan lembaga ini akan mendorong keuangan infak 
akan kurang maksimal dalam memberikan dampak sosial 
ekonomi kepada umat Islam. 

Ketiga, penguatan regulasi. Regulasi merupakan pedoman 
yang menjadi pijakan dalam kaitannya sebagai warga negara. 
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Dari sisi ekonomi Islam, keuangan infak memberikan hara-
pan besar bagi penguatan keuangan umat. Optimalisasi fungsi 
keuangan ini, karena tidak ditemukan regulasi khusus baik di 
tingkat nasional maupun daerah yang secara khusus mengatur 
pengelolaan keuangan Infak. Regulasi ini selain memberikan 
upaya peneguhan akan eksistensi lembaga ini juga memberi-
kan panduan tata kelola bagi keuangan infak. 

5. Infak Ekonomi Tema Awal Diperkenalkan Alquran
 Infak ekonomi merupakan tema awal atau sangat dini 

diperkenalkan al-Qur'an. Dalam QS. al-Baqarah ([2]: 1-3) di-
temukan hal itu sebagaimana berikut.

يَن يُْؤِمنُوَن ِبلَْغْيِب  ِ امل . َذِلَ اْلِكتَاُب ال َريَْب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقنَي . الَّ
ا َرَزْقنَاُهْ يُْنِفُقوَن . الَة َوِممَّ َويُِقميُوَن الصَّ

Artinya: Alif Laam Miim. Inilah Kitab (al-Quran) yang tiada 
keraguan dalamnya, suatu petunjuk bagi mereka yang takwa 
(kepada Tuhan). (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang 
gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang kepadanya Kami berikan.

Al-Mawardi (w. 1058 M) menyatakan bahwa dalam infak 
mengandung tiga pandangan. Pertama, mengikuti panda- 
ngan Ibnu Mas'ud bahwa infak diartikan zakat. Kedua, infak 
dipandang sebagai sumbangan untuk mendekatkan kepada 
Allah seperti dinyatakan oleh ad-Dahak. Ketiga, pandangan 
Ibnu Ajibah yang mengkategorikan infak sebagai perbuatan 
kehartaan. Menurutnya, ketakwaan merupakan asas dalam 
melangsungkan seluruh amal termasuk dam berinfak. 
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Infak yang diperkenalkan al-Qur'an dalam berkaitan- 
nya dengan ketakwaan, patut menjadi inspirasi pemikiran 
ekonomi. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat Islam, 
menunjukkan bahwa posisi infak sebagai hal yang mendasar 
dalam kehidupan. Dilihat dari sisi alur ekonomi, infak tidak 
dapat dilihat sebagai bagian terpisah dengan perilaku eko-
nomi. Ia dimulai dari kemampuan mengidentifikasi potensi 
ekonomi, mengembangkannya dan menjadikan sebagai out-
put ekonomi dan mendistribusikan kepada pihak yang mem-
butuhkan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran sirkulasi 
pendapatan seseorang sehingga menjadi infak.

Tabel tetang Sirkulasi Pendapatan Menuju Infak 

No. Kegiatan Dimensi 
Ekonomi 

Dimensi 
Sosial Output

1 Inisiasi Mengeinden-
tifikasi pelu-
ang ekonomi 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Ide 

2 Melaksanakan Merencana-
kan 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Pekerjaan 

3 Memproduksi Barang dan/
atau jasa 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Mempeker-
jakan 

4 Mendistribusi-
kan 

Barang dan/
atau jasa 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Mempeker-
jakan 

5 Meraih 
kompensasi 

Keuntungan 
atau nilai 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Mempeker-
jakan 
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No. Kegiatan Dimensi 
Ekonomi 

Dimensi 
Sosial Output

6 Menginfakkan Redistribusi 
pendapatan 

Melibatkan 
masyarakat 
sekitar 

Distri-
busi sosial 
ekonomi 

7 Memulai dari 1 
s.d 7 

Sumber data: Analisis Penulis 2017 

Tabel di atas dimaksudkan untuk menggambarkan taha-
pan aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang sehingga 
dapat menghasilkan produk dan kompensasinya melakukan 
aktivitas infak. Sebanyak tujuh langkah yakni nomor 1 sampai 
dengan nomor 7 akan menjadi bagian sirkulasi, dalam arti 
bahwa kembali ke nonor l dan menuju ke nomor 7. 

Tahap kegiatan dalam tabel ini menunjukkan bahwa akti-
vitas infak akan diperoleh pada tahap 6. Tahap 6 ini dikenal 
dengan istilah ekonomi redistribusi pendapatan. Redistribusi 
pendapatan dapat dilakukan jika pelakunya punya kemam-
puan ekonomi yang disebut dengan meraih konpensasi yakni 
terjadi pada tahap 5. Untuk mencapai tahapan penginfak, 
maka dibutuhkan tahapan yang sistematis bagi seseorang dan 
setiap tahapan ini melibatkan dimensi sosial. 

Pencapaian puncak pada tahap 6 yakni penginfak punya 
dua dimensi sekaligus yang disebut dengan dimensi sosial 
ekonomi. Berbeda dengan pencapaian tahapan sebelumnya 
hanya melibatkan dimensi sosial. Dari data ini maka dapat 
diperoleh gambaran untuk mencapai dimensi sosial ekonomi, 
sehingga hubungan sosial menjadi penting dan menjadi titik 
awal untuk menjadi penginfak. Dalam kaitannya dengan hal 
ini, pelaku infak (penginfak) diharapkan untuk “menyembu-
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nyikan” infak yang diberikan kepada penerima agar dapat 
membangun relasi sosial yang lebih harmoni. Hubungan yang 
harmoni dimungkinkan dalam rangka memotivasi penerima 
infak guna melangkah ke tahap berikutnya. 
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A. Pengertian Dana Pensiun 
Dana pensiunan merupakan dana segar yang dipersiap-

kan seseorang untuk menghadapi masa pensiun. Dana segar 
tersebut adalah dana yang dapat dimanfaatkan, jika dibutuh-
kan segera mungkin, tanpa terkendala teknis administrasi. 
Pemanfaatan dana secara cepat dengan mengabaikan kendala 
teknis administrasi, tidak berarti bahwa dana tidak dikelola 
oleh lembaga keuangan. Pandangan lain terkait dengan penge-
lolaan secara kelembagaan dikemukakan oleh Nurul Huda 
sebagai berikut.

Dana pensiunan adalah sekumpulan asset yang dikelola dan 
dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat 
pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan 
kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan 
dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan dana 
pensiun.1 

1 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 
336.
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Andri Soemitra berpendapat bahwa program dana pen-
siun di Indonesia dijalankan baik oleh lembaga pemerintah 
maupun swasta.2 Salah satu lembaga yang mengelola dana  
pensiun adalah Taspen. Taspen adalah tabungan pensiun 
pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta. Lembaga 
ini berada pada pertanggungjawaban departemen keuangan 
sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Presiden No. 
8 Tahun 1997.3 Secara kelembagaan dana lembaga pengelola 
dana pensiunan melakukan program yang bertujuan untuk 
memberikan manfaat ekonomi pensiun. Hal ini dipahami dari 
UU No. 11 Tahun 1992. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 88/
DSN-MI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, definisi dana 
pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggara- 
kan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Memper-
hatikan definisi diketahui bahwa perbedaan yang menonjol 
dengan definisi sebelumnya adalah pada akad yang berdasar-
kan prinsip syariah. 

Prinsip syariah sebagai patokan dasar dalam akad untuk 
menjalankan suatu kegiatan usaha, pada faktanya ditemukan 
sejumlah instrumen ekonomi syariah. Penelaahan dana pen-
siun tidak saja dari sudut undang-undang, tetapi memung-
kinkan ditelaah dari QS. al-Hasyr ([59]: 18) sebagai berikut.

نَّ  إ
َ ا َُّقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َوات َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس َما قَدَّ َُّقوا اللَّ آَمنُوا ات يَن � ِ َا الَّ َي �أيُّ

َ َخِبٌي ِبَما تَْعَملُوَن  اللَّ
2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ken-

cana, 2009), hlm. 291.
3 Ibid.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatan 
apa yang telah dilakukannya, sebagai persediaan untuk hari 
esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah tahu benar 
apa yang kamu lakukan.

Menurut al-Biqai (w. 885 H), “ma qaddamat” mengandung 
arti bekal yang telah dipersiapkan seseorang untuk memper-
oleh posisi yang baik. Karena siapa yang tidak mempersipkan 
kesejahteraannya maka tidak akan menikmatinya.4 Menurut 
al-Khazin (w. 741 H), yang dimaksud dengan wal trandhur  
nafsun ialah hendaknya bagi setiap jiwa untuk mempersiap-
kan kemashlahatan yang dapat menjadikan sukses.5 Sedang 
kata ghaden mengandung arti kiamat, karena kiamat akan 
datang besok. Menurutnya, setiap masa yang akan datang  
disebut dengan besok karena sangat dekat dengan manusia.6 
Abu Suud (w. 982 H) yang berpandangan lain, menyatakan 
bahwa hendaknya setiap manusia mempersiapkan kemasla-
hatan mereka karena kehidupan dunia ialah masa sekarang 
dan kehidupan akhirat adalah masa yang akan datang.7

Memperhatikan pandangan mufassir terhadap ayat ter-
sebut tidak ditemukan dengan makna pensiun. Namun, jika 
diperhatikan pemaknaan mufassir pada kata wal tandhur di-
pahami sebagai bagian untuk memberi peringatan supaya 

4 Ibrahim ibn Umar ibn Hasan al-Biqai, Nadm Durar fi Tanasub al-Ayat, 
hlm. 548. Program Maktabah asy-Syamilah.

5 Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Khazin, Lubab Ta’wil fi Maani at-
Tanzil, Juz VI, hlm. 80. Program Maktabah asy-Syamilah. 

6 Ibid.
7 Muhammad ibn Muhammad ibn Mushtafa al-Ummadi Abu Suud, 

Irsyad 'Aql Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim, Juz VI, hlm. 305. Program 
Maktabah asy-Syamilah. 
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manusia melakukan persiapan kaitannya dengan peningkatan 
kualitas kehidupan dan kata ghaden yang dipahami dengan 
masa yang akan datang termasuk dalam hal ini hari kiamat, 
maka dapat dipahami bahwa pemaknaan ini relevan dengan 
persiapan pada masa yang akan datang termasuk pada masa 
pensiun. Masa pensiun adalah suatu masa yang memungkin-
kan seseorang tidak dapat melakukan langkah-langkah opti-
mal pada peningkatan produktivitas. Ketidakmampuan untuk 
optimalisasi produktivitas karena dipengaruhi faktor berupa 
kesempatan dan kemampuan internal. 

B. Tujuan Ekonomi Dana Pensiun
Secara umum, tujuan dana pensiunan adalah berfungsi 

sebagai tabungan yang dapat dijadikan sebagai bekal eko- 
nomi dalam memenuhi kebutuhan pada masa yang kurang 
produktif. Secara rinci dapat dikemukakan, pertama, dana 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga 
adalah dana yang digunakan untuk mendukung pemenuhan 
kebutuhan keluarga. Dana ini juga digunakan untuk meme-
nuhi kebutuhan yaitu biaya pendidikan anggota keluarga, 
biaya cicilan rumah, biaya listrik, biaya air, biaya kebutuhan 
konsumsi dan biaya kepentingan sandang keluarga. Untuk 
mendukung keberlangsungan pembiayaan ini, supaya stabil 
meski kepala rumah tangga telah memasuki masa pensiun, 
maka persiapan dana pensiun menjadi opsinya. Sebagai dana 
pensiun, maka seharusnya ia dimanfaatkan untuk kepenti- 
ngan pada masa yang ditentukan. Dengan sejumlah item yang 
harus dibiayai, maka penguatan dana kebutuhan keluarga tidak 
hanya tunggal, bahkan terlihat aneh kebutuhan di dalamnya.
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Kedua, dana sosial keluarga. Dana sosial keluarga dimak-
sudkan untuk membiayai kebutuhan sosial keluarga antara lain 
untuk memberikan hadiah dan memenuhi undangan perni-
kahan keluarga.8 Meskipun, besaran dana ini tidak ditentukan 
namun harus dipersiapkan sesuai dengan kelaziman yang ber-
laku. Kelaziman mencakup pada standar rata-rata yang ber-
laku pada ukuran keluarga, dengan mempertimbangkan fak-
tor kedekatan keluarga dan strata sosial ekonomi di kalangan 
keluarga. 

Ketiga, dana untuk kesehatan keluarga. Dana kesehatan 
dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan pada 
masa pensiun. Biasanya peserta asuransi kesehatan atau askes 
dan jaminan kesehatan sudah dilakukan oleh masyarakat, 
meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah persiapan 
dan kesehatan yang dapat menunjang pemanfaatan jaminan 
kesehatan tersebut. 

Keempat, dana investasi. Dana ini dimanfaatkan untuk 
masa pensiun dalam rangka memberikan peluang usaha bagi 
seseorang pada saat memasuki bisnis. Meskipun yang ber-
sangkutan tidak dapat berusaha, namun jauh lebih baik jika 
hal ini dapat menjadi sebuah usaha yang tetap saja memberi 
hasil pendapatan jika pensiun kelak. 

 Dana ini selain untuk memberikan penghasilan pada masa 
pensiun, tetapi juga memberikan kepastian bagi yang ber-
sangkutan bahwa ia punya asset atau tabungan dalam rangka 
mewariskan kepada ahli waris mereka kelak. Pentingnya dana 
untuk kepentingan ahli waris melalui persiapan yang matang, 
secara umum dapat dipahami dari QS. an-Nisa ([4]: 9).

8 Hamzah, Membangun Keluarga Sakinah (Jakarta: Mazhab Ciputat, 
2011), hlm. 35. 
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 َ ْم فَلَْيتَُّقوا اللَّ ًَّة ِضَعافًا َخافُوا عَلهَْيِ ي يَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلِْفهِْم ُذِرّ ِ َولَْيْخَش الَّ
َولَْيُقولُوا قَْوال َسِديًدا 

Artinya: Hendaklah takut (kepada Allah) orang yang, bila 
(wafat dan) meninggalkan keturunan tiada berdaya, kha-
watir akan nasib mereka. Hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah, dan mengatakan kata-kata yang benar.

Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) mengutip pendapat mufas-
sir yang menyatakan bahwa hal ini ditujukan kepada orang 
yang sedang sakit untuk tidak mewasiatkan hartanya dan  
harus mempertimbangkan warisan yang akan diperuntukkan 
kepada ahli warisnya. Menurutnya, tanpa mempertimbang-
kan aspek kehartaan, maka akan berimplikasi pada lahirnya 
generasi yang lemah.9 Pandangan yang sama dikemukakan al-
Baidhawi (w. 691 H) yang intinya adalah memberikan peri-
ngatan kepada para orang tua agar tidak meninggalkan gene-
rasi yang lemah.10 Generasi yang lemah, salah satu faktornya, 
karena tidak dibekali oleh orang tuanya dengan aset ekonomi 
yang memadai. 

 Pembekalan orang tua kepada putra-putrinya merupa-
kan upaya untuk menghindari generasi yang lemah. Selain 
ekonomi, pembekalan juga dalam hal keterampilan atau pen-
didikan. Untuk dua sektor ini, maka memungkinkan dilaku-
kan dengan tabungan pendidikan, atau langkah-langkah yang 
diambil untuk meringankan beban orang tua saat pensiun. 

9 Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Juz V, hlm, 72. Program Mak-
tabah asy-Syamilah

10 Umar ibn Muhammad al-Baidhawi, Anwar Tanzil wa Asrar Ta’wil, Juz 
I, hlm, 432. Program Maktabah asy-Syamilah.
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Kelima, dana mendesak. Dalam dunia manajemen keua-
ngan ini, dana ini disebut dengan dana yang tidak terduga. 
Besaran dana terduga biasanya dipersiapkan 20% dari total 
dana yang direncanakan. Tentu saja dana ini sangat fleksibel 
dari sisi besarannya, namun demikian, semakin besar dana 
yang dipersipkan untuk jenis ini dipandang baik. 

C. Prinsip Operasional Dana Pensiun

1. Memperoleh Legalitas Pemerintah 
Dalam Islam pemerintah punya peran yang besar dalam 

mengarahkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan 
kualitas kehidupan rakyat. 

ِعيَِّة َمنُوٌط ِبلَْمْصلََحِة 11 َماِم عََل الرَّ
إ
تََصُُّف ااْل

Kaidah ushul ini mengandung arti bahwa kebijakan peme-
rintah terhadap rakyat harus berorientasi maslahah. Bahkan, 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa pemerintah laksana peran 
wali pada anak yatim.12 Peran pemerintah yang sentral dan 
penting dalam Islam dapat memberikan rasa aman dan per-
lindungan hukum terhadap eksistensi sebuah organisasi atau 
badan pengelola dana pensiun, sehingga dipandang penting 
untuk menjadikannya sebagai salah prinsip dalam opera-
sional. Selain pertimbangan peran strategis, juga diketahui 
bahwa dana pensiun adalah dana yang melibatkan peserta 
dengan hubungan antar-orang dengan orang lain (di ranah 

11 as-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawaid wa Furu'i Fiqh asy-
Syafi'iyyah, Jilid I, hlm. 220. Program Maktabah asy-Syamilah.

12 Ibid.
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publik). Karena merupakan ranah publik, maka regulasi men-
jadi penting. Hal ini adalah dana pensiun berkaitan dengan 
dana yang punya implikasi jangka yang akan datang. Kasus-
kasus yang terkait dengan masalah hukum yang biasa disebut 
dengan investasi bodong merupakan faktornya karena ketia-
daan legalitas pemerintah. 

2. Berbasis Akad 
Dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI sebagaimana disebutkan di atas, ditemukan sejumlah 
instrumen ekonomi Islam. Penerapan instrumen ini didasar-
kan pada mekanisme kesepakatan antara lembaga pemberi 
jaminan pensiun dan pekerja. Sejumlah instrumen ekonomi 
Islam yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan dana pensiun 
antara lain mudharabah, wakalah, dan hibah. 

Pertama, mudharabah, yakni suatu instrumen ekonomi 
Islam yang memberi hak dan kewajiban secara seimbang. 
Penetapan nishbah atau bagian, dihitung dengan persentase 
masing-masing pelaku yang dilakukan sesuai dengan kon- 
tribusi yang diberikan di dalam menjalankan usaha bisnis.13 
Menurutnya, semakin tinggi kontribusi yang diberikan dalam 
usaha bisnisnya, maka semakin tinggi nishbah yang akan di-
terimanya; dan sebaliknya, semakin kecil kontribusi yang 
diberikan, maka nishbah yang diterimanya semakin kecil.14 
Instrumen mudharabah yang dikembangkan dalam lembaga 
dana pensiun dapat diillustrasikan sebagai berikut: 

13 Hamzah, Ekonomi Islam, hlm. 15. 
14 Ibid.
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Tabel Ilustrasi Penggunaan Instrumen Mudharabah  
pada Lembaga Dana Pensiun 

No. Kontributor Jenis 
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1 Pengelola 
Dana Pensiun

Perke-
bunan 

40 30 Usia 
---

2 Peserta 60 30  40 60 20 

Sumber Data: Analisis Penulis, 2018

Tabel ilustrasi di atas menggambarkan bahwa nasabah 
akan memperoleh penghasilan dari dana pensiun selama dua 
puluh tahun oleh pihak nasabah dengan nishbah 60 %. Bagi 
nasabah memperoleh hasil melebihi persentase dari pengelola. 
Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh 
peserta atau nasabah melampaui dari kontribusi yang dibe-
rikan oleh pengelola. Sebagai illustrasi, maka tabel ini dapat 
saja mengalami perubahan sesuai dengan akad yang disepa-
kati dengan pertimbangan besaran kontribusi masing-masing 
pelaku. 

3. Mempertimbangan Risiko 
 Bramantyo menyatakan bahwa risiko adalah penyimpa-

ngan dari target, sasaran harapan, dan sasaran.15 Menurutnya, 
terdapat tiga objek risiko, yaitu target, sasaran, dan harapan. 

15 Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi 
(Jakarta: PPM, 2006), hlm. 16.
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Penyimpangan dari ketiga hal ini akan memberikan beban 
baru, dalam arti bahwa terdapat penyimpangan dari tiga  
objek yang dikemukakan. Sebagai beban baru, ia harus men-
jadi perhatian dalam pengelolaan keuangan. Disebut beban 
karena ia memberikan pengaruh kerugian kepada para pelaku 
jika tidak dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan risiko, 
maka kerugian material dapat dihindari. Untuk mengarahkan 
usaha pada pengelolaan risiko, maka setiap usaha termasuk 
pengelolaan dana pensiun, harus mempertimbangkan risiko. 
Ketidakmampuan mengelola risiko bagi pelaku usaha akan 
melahirkan in-efisiensi dalam kegiatan usaha. Perbuatan in-
efisiensi dilarang dalam ilmu ekonomi Islam, sebagaimana 
yang dipahami dalam QS. al-Isra: 26 dan 27. 

ْر تَْبِذيًرا ِبيِل َوال تَُبِذّ آِت َذا الُْقْرىَب َحقَُّه َوالِْمْسِكنَي َواْبَن السَّ َو�

Artinya: Berikanlah para kerabat haknya, (demikian pula) 
orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. 
Dan janganlah kau memboroskan (harta)

ْخَواَن الششََّياِطنِي َوَكَن الششَّْيَطاُن ِلَرِبِّه َكُفوًرا
إ
ِريَن َكنُوا ا نَّ الُْمَبِذّ إ

ا

Artinya: Sesungguh, orang-orang yang boros adalah saudara 
syaitan-syaitan. Dan syaitan ingkar kepada Tuhannya. 

Al-Kiya al-Harrasi (w. 504 H) berpendapat bahwa ayat ini 
dan ayat al-Qur’an sebelumnya berbicarta tentang hak, baik 
hak Allah dan manusia. Untuk hak Allah dikaitkan dengan 
penyembahan kepada Allah oleh manusia dan hak kepada 
orang tua, oleh sang anak untuk berbuat baik.16 Dalam pem-

16 Ali Ibnu Mahammad ibn Ali Abu Hasan ath-Thabari (al-Kiya al-Harrasi), 
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berian hak kepada mereka termasuk kepada kerabat, orang 
miskin dan orang dalam perjalanan dilarang untuk melaku-
kannya secara boros. Dengan mengutip pendapat Syafi’i, yang 
menyatakan bahwa boros adalah menginfakkan harta untuk 
kepentingan di luar yang berhak menerimanya.17 Memperkuat 
konsep tabzir dikemukakan pandangan Ibnu Ajibah yang ber-
pandangan bahwa 18بصف املال فامي ال ينبغي pengelolaan harta di 
luar semestinya. Kedua pandangan tentang tabzir memiliki 
persamaan karena keduanya menjadikan harta termanfaat-
kan di luar dari maksud perencanaan. Bramantyo menyatakan 
bahwa pandangan keuangan dari sisi risiko meliputi, keru-
gian, kemungkinan hasil yang rendah dari yang diharapkan, 
dan naik turunnya hasil dari harapan.19 Untuk dana pensiun, 
maka oleh pengelola mempertimbangkan risiko yang disebut-
kan tadi, dengan menyesuaikan dengan akad yang disepakati 
oleh pihak berkepentingan.

Ahkamul al-Qur'an li al-Kiya al-Harrasi, Juz III, hlm. 107. Program Mak-
tabah asy-Syamilah.

17 Ibid.
18 Ibnu Ajabiya, Tafsir Ibnu Ajibah, Juz III, hlm. 329. Program Maktabah 

asy-Syamilah.
19 Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, hlm. 17.
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