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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI 

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri 

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan 

syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah 

yang didirikan dan memiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 didaerah 

Gedong Kuning, Kota Yogyakarta. 

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat 

banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain 

itu juga selama ini dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan 

ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh 

rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar dan juga 

merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat, karena 

masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang 

dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.  

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil 

yang diketahui Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI Gedongkuning), dan 

beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan 

segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas 

awalnya adalah survey tempat dan lokasi Pasar Gedongkuning sebagai 
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bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau 

lokasi BMT BIF. Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai 

tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT 

BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena 

adanya sebab tertentu.  

Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai 

beroperasi pada tanggal 11 maret 1996, kemudian pada tanggal 15 mei 

1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 

159/BH/KWK.12/V/1997. 

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu Baitul 

Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal ini bergerak dalam penghimpunan 

dana zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) serta menstasyarufkan kepada 

delapan Ashnaf dan masyarakat yang memang membutuhkan lainnya. 

Skala proritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui 

program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya 

bantuan kesehatan serta perlinfungan kecelakaan diri dengan asuransi, 

karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful. 

Sedangkan Baitut Tamwil, bergerak dalam pemberdayaan 

masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi 

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan 
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dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan 

atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.51 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto dari BMT Bina Ihsanul Fikri 

BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai Visi, Misi, Tujuan, serta Motto, 

sebagai berikut:52 

a. Visi  

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam 

memberdayakan ummat. 

b. Misi 

1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama 

2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro 

syariah  

3) Mewujudkan kehidupan umat yang islami 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat 

2) Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat 

3) Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro 

d. Motto 

“Adil dan Menguntungkan” 

                                                           
51 https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related diakses pada tanggal 9 
November 2017 pada pukul 15.20 WIB 
52 https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=visi&view=related diakses pada tanggal 9 November 
2017 pada pukul 16.15 WIB 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related
https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=visi&view=related
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Ideologi BMT Bina Ihsanul Fikri 

Tabel 3. 1 Ideologi BMT Bina Ihsanul Fikri 

NILAI DEFINISI 
INDIKATOR PERILAKU 

WAJIB DILARANG 

A 

L 

L 

A 

H 

Allah merupakan 

Tuhan segala-

galanya dengan 

kemahaan-Nya kita 

berjuang, bekerja dan 

mengabdikan diri. 

1. Bekerja merupakan 

ibadah 

2. Berniat dan beramal 

secara ikhlas 

3. Senantiasa 

memelihara sholat 

berjamaah dan 

ibadah sunah 

4. Rutin tadarus Al 

Quran dan Al Hadits 

5. Jujur dan terpercaya 

6. Selalu menebar 

senyum dan salam 

7. Menjadi teladan dan 

tokoh umat 

8. Mengutaman 

kepentingan anggota 

9. Memberikan 

pelayanan terbaik 

  

1. Berniat mencari 

materi semata 

2. Mengharapkan 

imbalan 

3. Sholat sendiri dan 

malas menjalankan 

ibadah sunah 

4. Jarang tadarus Al-

Qur’an dan Al-Hadits 

5. Berkhianat, menipu 

dan sejenisnya 

6. Bermuka muram dan 

mudah marah 

7. Menutup diri dari 

lingkungan sosial 

8. Mengutamakan diri 

sendiri 

9. Melayani semaunya 

sendiri 

D 

I 

N 

A 

M 

I 

S 

Terus bergerak, 

tumbuh, 

berkembang  dan 

senantiasa meraih 

yang terbaik 

1. Memiliki visi yang 

kuat 

2. Tidak cepat puas 

dengan hasil kerja  

3. Beroreintasi pada 

masa depan 

4. Hari esok harus lebih 

baik 

5. Optimis dan yakin 

akan pertolongan 

Allah SWT 

6. Berbaik sangka 

7. Kreatif, inovatif dan 

terus melakukan 

perubahan 

8. Bersyukur secara 

aktif 

9. Selalu 

bermuhasabah 

1. Visi tidak jelas 

2. Menyalahkan masa 

lalu 

3. Pasrah dengan 

kondisi 

4. Tidak bersemangat 

5. Gampang putus asa 

6. Menyalahkan pihak 

lain jika terjadi 

masalah 

7. Menikmati 

kemapanan dan tidak 

mau berubah 

8. Bersyukur secara 

pasif 

9. Tidak bisa 

mengambil hikmah 

I 

L 

M 

I 

A 

H 

Bekerja didasarkan 

pada pengetahuan 

yang mendalam 

dengan kesadaran 

yang tinggi akan 

tanggungjawabnya 

1. Mengembangkan 

komptensi kerja 

profesional 

2. Bekerja berdasarkan 

ilmu 

3. Terus belajar 

4. Membudayakan 

membaca dan 

mendengar 

1. Tidak kompeten atau 

profesional 

2. Bekerja berdasarkan 

emosional 

3. Tidak mau belajar 

4. Tidak suka membaca 

dan mendengar 

5. Bekerja individual 
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5. Bertanggungjawab 

6. Bekerja tim 

7. Menghargai 

perbedaan 

8. Pribadi yang terbuka 

9. Saling menasehati 

6. Mengedapankan 

egoisme pribadi dan 

kelompok 

7. Ingin menang dan 

merasa benar sendiri 

8. Tertutup dari orang 

lain 

9. Acuh tak acuh 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 

O 

Y 

A 

L 

I 

T 

A 

S 

Istikomah pada jalan 

da’wah 

membangun ekonomi 

umat untuk 

kesejahteraan 

bersama 

1. Berkomitmen penuh 

dalam 

mengembangkan 

BMT BIF 

2. Dai ekonomi umat 

3. Membantu 

mengentaskan 

kemiskinan 

4. Membangun 

kesejehtaraan 

bersama 

5. Medampingi orang 

miskin 

6. Memberikan 

pelayanan keuangan 

mikro 

7. Bekerja dengan 

penuh cinta kasih 

8. Berda’wah untuk 

rahmatan lil alamin 

9. Taat pada visi-misi 

dan aturan BMT BIF 

yang berlaku 

  

1. Bekerja tidak 

fokus dan demi 

keuntungan individu 

2. Mengabaikan dakwah 

3. Memperkaya diri 

sendiri 

4. Memberikan 

pelayanan keuangan 

semata 

5. Memberikan 

pembiayaan kepada 

orang kaya 

6. Menindas orang 

miskin 

7. Bekerja tidak tuntas 

8. Memiliki visi-misi 

yang berbeda dengan 

BMT BIF 

9. Bekerja dengan 

prinsipnya sendiri 

Sumber: https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related 

 

3. Sumber Daya Manusia BMT Bina Ihsanul Fikri 

Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri53 

Pengurus  

Ketua    : M. Ridwan, SE, M.Ag 

Sekretaris   : Supriyadi, SH, MM 

Bendahara   : Saifu Rijal, SH, MM  

                                                           
53 https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related diakses pada tanggal 9 November 
2017 pada pukul 17.25 WIB 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
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Pengawas  

Pengawas Manajemen  : Ir. Sushardi, SKH,MP  

: Ir. Fuad Abdullah  

: Hadi Muhtar, SE, MM 

Pengawas Syariah  : DR.  Hamim Ilyas, MA 

: Nurrudin, MA 

 

Pengelola  

Direktur    : Muhammad Ridwan, SE, M. Ag 

Manager    : Supriyadi, SH, MM 

Internal Audit   : Hari Yunianto ,SE, Akt  

Manager Cabang Kota I  : Saiful Rijal ,SH, MM 

Manager Cabang Berbah : Nur Astuti Rahmawati ,SE 

Manager Cabang Nitikan : Yudana Octy Sagijo ,SE  

Manager Cabang Bugisan : Sutardi, SHI, MEK  

Manager Cabang Pleret  : Heni Purnoko, A.Md   

Manager Cabang Sleman Kota : Anton Supriyanto, S.IP 

Manager Cabang Tajem  : Yeni Mastuti Istiqomah , SE  

Manager Cabang Parangtritis : Sudarmanto , S.Ag  

Manager Cabang Gunungkidul : Abdul Aziz, S,SI  

Manager Cabang Brosot : Rina Putra Limawantoro, SE  

Manager Cabang Gamping : Hendra Cahyono , S.SI  
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4. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang BMT Bina Ihsanul Fikri 

Saat ini, BMT Bina Ihsanul Fikri sudah memiliki 1 Kantor Pusat dan 10 

Kantor Cabang, yang tersebar di seluruh Yogyakarta, antara lain:54 

• Kantor Pusat 

Jl. Rejowinangun No. 28 B, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa 

Telp. (0274) 387860 

• Kantor Cabang 

➢ Kantor Cabang Gamping 

Jl. Wates KM 5 Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Telp. (0274) 798757 

➢ Kantor Cabang Brosot 

Jl. Raya Brosot, No. 1, Brosot, Kulonprogo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta ( depan Puskesman Brosot) 

Telp. (0274) 2890006 

➢ Kantor Cabang Sleman Kota 

Jl. Raya Magelang KM. 12 Wadas, Tridadi, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp. (0274) 869788 

 

                                                           
54 https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=kcabangs&view=related diakses pada tanggal 9 
November 2017 pada pukul 18.15 WIB 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=kcabangs&view=related
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➢ Kantor Cabang Parangtritis 

Jl. Parangtritis KM. 21, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp. 0822 – 4277 – 5881  

➢ Kantor Cabang Gunungkidul 

Jln. Wonosari - Jogja KM. 3, Siyono, Logandeng Tengah, 

Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp. (0274) 2910008 

➢ Kantor Cabang Tajem 

Jl. Tajem KM. 1,5, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp. (0274) 4462455 

➢ Kantor Cabang Bugisan 

Jl. Bugisan No. 26, Bugisan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Telp. (0274) 370577 

➢ Kantor Cabang Nitikan 

Jl. Sorogenen No. 116 B, Nitikan, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Telp. (0274) 370932 
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➢ Kantor Cabang Pleret 

Jl. Raya Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

(depan Kantor Kecamatan Pleret) 

Telp. 0878 – 4570 – 5548  

➢ Kantor Cabang Berbah 

Jl. Wonosari KM. 7, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp. (0274) 4353015 

 

5. Produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri 

Produk-produk yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri antara lain:55 

a. Wakaf Tunai  

Menurut UU No 41 tahun 2014, pasal 1 bahwa yang dimaksud 

wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahtaeraan umum 

menurut syariah. Sedangkan dengan pasal 16 ayat 3, disebutkan 

bahwa harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak seperti tanah 

dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan 

lain-lain. 

                                                           
55 https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related diakses pada tanggal 9 
November 2017 pada pukul 20.20 WIB 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related
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Manfaat Wakaf Uang Di Baitul Maal BIF 

1) Lebih Mudah 

Semua orang bisa menjadi Wakif dan tidak perlu menunggu 

menjadi kaya, cukup dengan Rp 50.000,00. Uang akan 

diinvestasikan dalam bentuk wakaf. 

2) Lebih Fleksibel 

Kupon Wakaf tersedia mulai Rp 10.000,00  dan setelah 

genap Rp 500.000,00 akan diterbitkan sertifikat Wakaf. 

3) Jumlah Akan Bertambah 

Harta Wakaf tidak boleh berkurang bahkan dengan wakaf 

uang akan meninggalkan harta wakaf karena uang akan 

diinvestasikan dan LKS bertamggungjawab terhadap 

keamanan harta wakaf. 

4) Manfaat Mengalir Abadi 

Uang Wakaf yang terkumpul akan disalurkan untuk 

pemberdayaan usaha produktif, masyarakat akan merasakan 

langsung manfaat wakaf sehingga manfaatnya akan 

mengalir sepanjang hayat. 

5) Investasi Akherat 

Pahala jariyah akan mengalir abadi mesti wakif telah 

meninggal dunia (Jariyah) 
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b. Deposit Mudhorobah 

Deposit mudhorobah, yakni simpanan yang jangka waktu 

pengambilannya sudah dipastikan. Atas dasar produk ini 

penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk 

pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal 

minimal Rp.500.000,00 

 

Tabel 3. 2 Daftar Nisbah Deposit Mudharabah 

 

 

*per Rp. 1000.000,00, dan bisa berubah - ubah setiap bulanya sesuai 

dengan pendapatan 

Sumber: https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related 

 

 

c. Pembiayaan 

1) Mudharabah (Modal 100% dari BMT BIF) 

Manfaat bagi anggota: 

a) Pembiayaan untuk pengembangan usaha  

b) Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah 

c) Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah  

No Produk Nisbah Setara* 

1 Simpanan berjangka 12 bulan 50% Rp.   10.863,00 

2 Simpanan berjangka 6 bulan 40% Rp.     8.689,00 

3 Simpanan berjangka 3 bulan  30% Rp.     6.518,00 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
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2) Musyarakah  (Modal Patungan) 

Manfaat bagi anggota: 

a) Pembiayaan untuk pemgembangan usaha anggota 

b) Dana disediakan dari 100 ribu- 50 juta rupiah 

c) Jaminan  berupa motor, mobil, surat tanah 

3) Murabahah (pengadaan barang dengan jual beli)  

Manfaat bagi anggota: 

a) Pembiayaan  untuk pengembangan usaha anggota 

b) Dana disediakan dari 100 ribu- 50 juta rupiah  

c) Jaminan berupa motor, mobil dan surat tanah  

4) Al-qard  

Manfaat bagi anggota:  

a) Untuk usaha produktif 

b) Pendampingan usaha  

c) Fasilitasi pemasaran  

5) Ijarah (sewa beli)  

Manfaat bagi anggota:  

a) Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota 

b) Dana disediakan dari 100 ribu-50 ribu rupiah 

c) Jaminan berupa motor, mobil dan surat tanah  
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6) Tabungan Haji  

Tabungan Haji hanya dengan Rp 5 juta, sudah mendapatkan 

porsi ibadah haji. Program ini bekerja sama dengan Bank 

Syariah Mandiri. 

7) Consulting  

BIF Consulting 

 

B. BAITUL MAAL INDONESIA BMT BINA IHSANUL FIKRI 

1. Latar Belakang Berdirinya Baitul Maal BMT Bina Ihsanul Fikri 

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan masalah 

ummat yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Pemerintah tidak 

cukup mampu bekerja sendiri menanggulangi masalaah tersebut. Islam 

membangun kehidupan ummat yang lebih maju dan sejahtera, salah 

satunya yaitu melalui mekanisme Ziswaf. 

Untuk memberdayakan konsep Ziswaf dengan benar, diperlukan 

adanya badan atau lembaga yang dapat bekerja secara profesional. Baitul 

Maal Indonesia (BMI) merupakan salah satu lembaga sosial yang 

diharapkan mampu mengelola zakat dengan baik dan benar. Melalui 

pengelola Ziswaf secara profesional, Baitul Maal Indonesia berperan aktif 

dalam membangun kehidupan ummat menuju yang terbaik demi 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.56 

                                                           
56 Brosur Promosi Baitul Maal Indonesia KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri  
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2. Visi, Misi, dan Tujuan dari Baitul Maal BMT Bina Ihsanul Fikri 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai visi, misi, 

dan tujuan khusus, sebagai berikut:57 

a. Visi 

Menjadi lembaga sosial yang terpercaya dan terdepan dalam 

pelayanan sosial 

b. Misi 

1) Mengembangkan kemandirian ummat melalui pemanfaatan dana 

sosial secara tepat dan berkembang 

2) Menanggulangi kemiskinan dan pemurtadan melalui 

pendampingan sosial, ekonomi, dan keagamaan 

3) Membangun kualitas generasi muslim sebagai kholifah di muka 

bumi dengan berkualitas, muadib, mujadid, muttaqin. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kemandirian generasi muslim, sehingga mampu 

hidup mandiri dan tercipta wirausahawan muslim yang tangguh 

2) Menyediakan fasilitas pendidikan gratis, sehingga terbangun 

generasi muslim yang tangguh dan berakhlak mulia 

3) Meningkatkan keberdayaan kaum dhuafa dan mustad’afin 

(Fakir-Miskin), melalui pendampingan sosial-ekonomi dengan 

pola kelompok. 

 

                                                           
57 Ibid., 
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3. Struktur Kepengurusan Baitul Maal BMT Bina Ihsanul Fikri 

Adapun struktur kepengurusan khusus dari Baitul Maal BMT Bina 

Ihsanul Fikri sebagai berikut:  

Dewan Penasehat : Dr. H. Meidi Syaflan, M.P 

   : H. Teguh Edi Susanto, BA 

Dewan Syariah : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A 

   : H. Nuruddin, M.A 

Dewan Pengawas : Ir. Sushardi, M.P 

   : Ir. H. Fuad Abdullah 

   : H. Hadi Mukhtar, SE., MM 

Pengelola 

 Direktur : Dr. H. M. Ridwan, SE., M.Ag 

 Manager : Sutardi, S.HI., M.EK 

 Marketing : Ahmad Nurali, S. Hum 

 

 

4. Program Pengumpulan 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai berbagai 

macam program pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. 

Penghimpunan seluruh dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang 

diterapkan oleh Baitul Maal Indonessia BMT Bina Ihsanul Fikri dengan 

berbagai macam cara. Seluruh karyawan yang bekerja di BMT Bina 

Ihsanul Fikri, baik di kantor cabang maupun pusat, diwajibkan untuk 
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membayar zakat penghasilan setiap bulannya. Selain itu, seluruh karyawan 

juga dihimbau untuk mewakafkan sebagian dari penghasilan bulanannya 

minimal Rp. 10.000. Wakaf uang dan tunai juga dikumpulkan dari pihak-

pihak yang telah bekerja sama dengan pihak Baitul Maal Indonesia BMT 

Bina Ihsanul Fikri. 

Penghimpunan dana infaq yang dilakukan Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri dengan menggunakan kotak infaq yang disebar di 

berbagai tempat. Baitul Maal Indonesia dengan melakukan kerja sama 

dengan perusahaan-perusahaan, baik besar maupun lingkup kecil. Selain 

mengumpulkan dana infaq dari seluruh kantor-kantor BMT Bina Ihsanul 

Fikri, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga menyebarkan 

kotak infaq di warung-warung makan, warung-warung kecil, dan juga 

perusahaan. Selain itu, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga 

menghimbau untuk berinfaq di Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri. Setiap bulannya, tim dari Baitul Maal akan mengumpulkan dana 

infaq dari seluruh kotak infaq yang telah disebar. 
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Tabel 3. 3 Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf 

Bulan Oktober 2017 

NO URAIAN  
 PENGHIMPUNAN   

(BULAN OKTOBER 2017) 

 

1 Zakat Karyawan   Rp                                      9.060.119,00  

2 Infaq Anggota   Rp                                      3.089.658,25  

3 Wakaf Tunai   Rp                                      8.252.694,00  

4 Wakaf Panti Asuhan  Rp                                    19.661.586,00  

5 Operasional Panti Asuhan  Rp                                      6.531.582,00  

6 Sedekah AIR BMI   Rp                                                  55,00  

7 Donasi GOTAM   Rp                                                503,00  

8 Donasi Ambulan   Rp                                                        -    

9 PRM Gedongkuning   Rp                                         755.164,00  

JUMLAH  Rp                                    47.351.361,25  

Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri Bulan Oktober 2017 

 

 

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dana zakat dihimpun dari 

berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal BMT Bina 

Ihsanul Fikri. Dapat dilihat, bahwa penghimpunan terbesar yang diterima 

oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dalam Wakaf 

Pembangunan Panti Asuhan dengan jumlah Rp. 19.661.586,00,.58 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki berbagai 

program penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. 

Penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dilakukan dengan 

                                                           
58 Laporan Keuangan Bulan Oktober 2017, Baitul Maal Indonesia, BMT Bina Ihsanul Fikri, diminta 
pada tanggal 6 November 2017 
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berbagai macam cara. Cara-cara yang dilakukan oleh Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri, anatara lain: 

 

a. Zakat Multi Manfaat (ZMM) 

Zakat Multi Manfaat (ZMM) yakni upaya pengumpulan dana 

zakat dengan manfaat umum. Pengumpulan dana zakat ini, pihak 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri tidak memberikan 

batasan khusus pada Muzakki.  Program pengumpulan Zakat Multi 

Manfaat (ZMM) ini pada dasarnya tidak dibatasi kapan waktu 

pengumpulannya. Dalam arti lain, program pengumpulan Zakat Multi 

Manfaat (ZMM) ini memberi kebebasan kepada Muzakki dalam 

pemberian atau pengumpulan zakat.  

Zakat Multi Manfaat (ZMM) yang dikumpulkan oleh Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dalam penerapannya 

biasanya dilakukan satu tahun sekali. Program pengumpulan zakat ini 

diutamakan untuk anggota BMT Bina Ihsanul Fikri yang 

menanamkan sahamnya di BMT Bina Ihsanul Fikri. Bagi hasil dari 

modal yang ditanam di BMT Bina Ihsanul Fikri, akan ditasyarufkan 

untuk Baitul Maal yang akan mengelola dana tersebut, yang kemudian 

akan didistribusikan berdasarkan program-program dari Baitul Maal. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 
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“Kita tidak membatasi pada muzakki. Ini biasanya satu tahun 

sekali. Terutama untuk anggota yang menanamkan saham nya 

ke BMT, misalnya nanti dari bagi hasilnya ditasyarufkan ke 

Baitul Maal. Selain itu, saat momen Ramadhan juga banyak 

yang menzakatkan kepada pihak Baitul Maal. Artinya, tidak 

dibatasi kapan waktu pembayaran zakatnya, apakah satu bulan 

sekali, atau dua bulan sekali, dan sebagainya.” 

 

 

b. Zakat Manfaat Khusus (ZMK) 

Zakat Manfaat Khusus (ZMK) merupakan program 

pengumpulan yang dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri kepada Muzakki dengan memberikan batasan khusus 

untuk Muzakki. Pada program pengumpulan dana zakat ini, muzakki 

diberikan suatu batasan khusus oleh pihak Baitul Maal. Dalam arti 

lain, pihak Baitul Maal akan menentukan dan membatasi jumlah dan 

waktu pengumpulannya.59 

Tabel 3. 4 Penghimpunan Dana Zakat Manfaat Khusus Bulan 

Oktober 2017 

NO NAMA BMT BIF  
 PENGHIMPUNAN  

 (BULAN OKTOBER 2017)  

1 BIF Rejowinangun   Rp                                            4.324.975,00  

2 BIF Nitikan   Rp                                               470.002,00  

3 BIF Bugisan   Rp                                               567.079,00  

4 BIF Gamping   Rp                                               407.791,00  

5 BIF Sleman Kota   Rp                                               496.391,00  

6 BIF Tajem   Rp                                               363.168,00  

7 BIF Berbah   Rp                                               413.677,00  

                                                           
59 Laporan Keuangan Bulan Oktober 2017, Baitul Maal Indonesia, BMT Bina Ihsanul Fikri, diminta 
pada tanggal 6 November 2017 
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8 BIF Pleret   Rp                                               509.824,00  

9 BIF Gunungkidul   Rp                                               434.974,00  

10 BIF Parangtritis   Rp                                               566.511,00  

11 BIF Brosot   Rp                                               505.727,00  

Jumlah   Rp                                            9.060.119,00  

Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri Bulan Oktober 2017 

 

Program pengumpulan dana zakat ini dikhususkan untuk 

muzakki yang benar-benar mempunyai komitmen untuk menyisihkan 

sebagian hartanya kepada Baitul Maal. Seluruh karyawan BMT Bina 

Ihsanul Fikri, baik kantor pusat maupun kantor cabang, setiap 

bulannya menyisihkan hartanya kepada pihak Baitul Maal sejumlah 

2,5% dari penghasilan bulanannya. Dana zakat ini dikumpulkan 

secara otomatis dan terprogram dalam sistem komputer dengan 

memotong 2,5% dari jumlah penghasilan bulanan seluruh karyawan 

yang bekerja di BMT Bina Ihsanul Fikri. (wawancara dengan Ahnad 

Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Disini muzakki yang benar-benar mempunyai komitmen untuk 

menzakatkan hartanya lewat Baitul Maal. Jadi, pembayaran 

zakat ditentukan dan dibatasi pelaksanaannya, misalnya satu 

bulan sekali. Penghimpunan dana ZIS juga dari seluruh 

karyawan BMT BIF, baik di kantor cabang maupun pusat, 

menghimpun dana dari anggota-anggota di BMT BIF, serta 

masyarakat umum. Terkait dana yang dihimpun dari seluruh 

karyawan sejumlah 96 orang, diwajibkan untuk menyisihkan 

sebagian dari gaji nya sebesar 2,5% setiap bulannya dimasukkan 

ke rekening koran Baitul Maal Indonesia Zakat yang dikelola 

oleh baitul maal BMT BIF.” 
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Program pengumpulan dana Zakat Manfaat Khusus (ZMK) 

sejauh ini dilakukan hanya sebatas pihak internal BMT Bina Ihsanul 

Fikri saja. Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri belum bisa 

melakaukan kerja sama dengan pihak luar. Dalam hal ini, Baitul Maal 

belum bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk 

menitipkan sejumlah penghasilan dari seluruh karyawannya kepada 

pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. (Wawancara 

dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Hal ini baru dilakukan hanya di internal BMT BIF saja, belum 

bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, misalnya BMT BIF 

bekerja sama dengan perusahaan A, dana CSR dari perusahaan 

tersebut maupun dana dari seluruh karyawan di perusahaan A 

juga ikut disisihkan penghasilannya untuk dikelola di baitul 

maal BMT BIF.” 

 

Program pengumpulan dana Zakat Manfaat Khusus (ZMK) 

yang dilakukan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

menjadi program pengumpulan dana zakat yang paling konsisten. 

Setiap bulannya, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat 

menghimpun dana zakat dari seluruh karyawan di BMT Bina Ihsanul 

Fikri dengan rata-rata minimal sebesar Rp. 4.000.000 – Rp. 6.000.000. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 
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“Jika ditotal sampai dikisaran 4-6 juta dana yang dapat 

dihimpun oleh BMT BIF setiap bulannya.” 

 

 

c. Infaq Barokah Utama (IBU) 

Program pengumpulan dana Infaq Barokah Utama (IBU) 

merupakan program pengumpulan infaq dari semua sumber dana 

halal. Program pengumpulan infaq ini tidak memiliki persyaratan 

khusus. Pengumpulan dana infaq ini dilakukan dengan melalui 

kerjasama penempatan kotak infaq di berbagai tempat usaha, misalnya 

Rumah Makan, Kantor, Warung-warung, dan juga investor 

perusahaan. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, 

pada 23 Oktober 2017) 

 

“Penghimpunan ini lewat kotak amal yang bekerjasama dengan 

pihak lain. Kita mempunyai kurang lebih 30 kotak infaq yang 

didistribusikan di seluruh kantor cabang, warung-warung 

makan, maupun tempat lainnya. Dana dari infaq ini dimasukkan 

ke dalam rekening koran Baitul Maal Indonesia Infaq.” 

 

 

d. Shadaqah Tumbuh Sejahtera (STS) 

Program Shadaqah Tumbuh Sejahtera (STS) merupakan 

program pengumpulan barang-barang bekas layak pakai yang 

memiliki manfaat bagi program sosial. Program pengumpulan 

Shadaqah Tumbuh Sejahtera (STS) ini sifatnya situasional. Dalam hal 

ini, pengumpulan barang-barang bekas dilakukan berdasarkan suatu 



70 
 

 
 

musibah yang sedang menimpa anggota, karyawan, atau masyarakat 

yang membutuhkan.  

Program ini diharapkan bisa membantu individu yang sedang 

terkena musibah. Jika ada suatu musibah yang menimpa anggota, 

karyawan, atau masyarakat lainnya, divisi Baitul Maal Indonesia 

bergerak cepat dengan mlaksanakan banti sosial. Program bakti sosial 

yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri, bertujuan untuk mengumpulkan donasi yang bersifat materi 

maupun non material, yang informasinya disebarkan oleh pihak Baitul 

Maal lewat seluruh anggota dan karyawan. (Wawancara dengan 

Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

 

“Program ini dilakukan pada momen-momen tertentu. Misalkan 

saat BMT BIF akan melaksanakan bakti sosial, divisi baitul 

maal akan mengumpulkan shadaqah yang bersifat materil dan 

non materil yang di informasikan lewat anggota dan karyawan. 

Ada pula saat dimana ada musibah yang menimpa salah satu 

anggota, misalnya kebakaran. Divisi baitul maal secara aktif 

langsung mengumpulkan shadaqah yang diperuntukkan 

membantu anggota yang sedang tertimpa musibah tersebut.” 

 

 

 

 

 

e. Wakaf Tunai dan Wakaf Uang 

Program pengumpulan Wakaf Tunai dan Wakaf Uang 

merupakan pengumpulan harta wakaf, baik berbentuk uang maupun 

barang yang memiliki manfaat untuk diproduktifkan.  
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Program wakaf tunai dan wakaf uang berjalan sangat baik. 

Setiap kantor cabang maupun kantor pusat, Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikru setiap bulannya dapat menghimpun wakaf. 

Dapat dilihat dari tabel dibawah, semua kantor BMT Bina Ihsanul 

Fikri dapat menghimpun dana wakaf untuk dikelola dananya dan 

hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang 

membutuhkan.60 

Tabel 3. 5 Penghimpunan Dana Wakaf Tunai dan Wakaf Uang 

Bulan Oktober 2017 

NO NAMA BMT BIF  PENGHIMPUNAN 
 (BULAN OKTOBER 2017)  

 

1 BIF Rejowinangun   Rp                                  2.129.894,00  

2 BIF Nitikan   Rp                                  1.150.000,00  

3 BIF Bugisan   Rp                                  1.095.000,00  

4 BIF Gamping   Rp                                     336.300,00  

5 BIF Sleman Kota   Rp                                     241.000,00  

6 BIF Tajem   Rp                                     305.000,00  

7 BIF Berbah   Rp                                     406.000,00  

8 BIF Pleret   Rp                                     390.000,00  

9 BIF Gunung Kidul   Rp                                     630.000,00  

10 BIF Parangtritis   Rp                                     540.000,00  

11 BIF Brosot   Rp                                  1.029.500,00  

Jumlah  

  

  

Rp                                   8.252.694,00 

 

  

Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

Bulan Oktober 2017 

 

                                                           
60 Laporan Keuangan Bulan Oktober 2017, Baitul Maal Indonesia, BMT Bina Ihsanul Fikri, diminta 
pada tanggal 6 November 2017 
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Program pengumpulan wakaf ini ditujukan untuk anggota, 

karyawan, pengurus, maupun pendiri yang tidak terikat pada struktur 

organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri. Pihak dari Baitul Maal 

menghimbau untuk mewakafkan uangnya minimal Rp. 10.000 kepada 

anggota setiap melakukan transaksi. Selain itu, seluruh karyawan juga 

diwajibkan mewakafkan uangnya sejumlah Rp. 10.000 setiap 

bulannya. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, 

pada 23 Oktober 2017) 

 

“Ada juga program wakaf uang. Baitul maal mengumpulkan 

dana wakaf uang dari wakif kepada nadzir yang kemudian 

dikelola oleh nadzir, setelah itu hasilnya untuk waquf alaih. 

Setiap anggota, karyawan maupun pendiri dihimbau untuk ikut 

program wakaf uang di BMT BIF. Contohnya anggota dihimbau 

untuk mewakafkan uang minimal 10 ribu setiap kali transaksi di 

BMT BIF. Untuk pengurus Baitul Maal dan karyawan 

diwajibkan wakaf uang minimal 10 ribu setiap bulan. Untuk 

anggota lainnya dan pendiri baik yang ada di struktur maupun 

tidak ada di struktur, dibebaskan untuk mewakafkan uangnya 

berapapun jumlahnya. Misalnya, pihak pengawas kita pernah 

mewakafkan uangnya sejumlah 10 juta. Ada juga dari pihak 

manajemen BMT BIF mewakafkan uangnya sejumlah 2 juta. 

Artinya, semua yang terlibat di BMT BIF pernah mewakafkan 

uangnya beberapa kali, termasuk pendiri-pendiri yang tidak 

terikat di struktur BMT BIF. Kemarin ada penelitian disini, 

hasilnya sudah ada kurang lebih 50 orang yang mewakafkan 

uangnya lebih dari 500 ribu lewat baitul maal. Program wakaf 

uang ini juga sangat didukung oleh pihak pengawas.” 
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f. Wakaf Pembangunan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

Baitul Maal Indonesia yang bekerja sama dengan PRM 

Muhammadiah Gedongkuning membangun Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren Al-Amin. Dana pembangunan panti asuhan tersebut 

didapatkan dari dana wakaf pembangunan panti asuhan yang 

dilakukan oleh pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Wakaf pembangunan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

ini telah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. 

Baitul Maal Indonesia dan PRM Muhammadiyah 

Gedongkuning telah membebaskan lahan sebesar 320m2 berkat wakaf 

pembangunan panti yang dikumpulkan oleh Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri. Dalam rencananya, pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri dan PRM Muhammadiyah Gedongkuning akan membangun 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin dengan bangunan 2 

lantai yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000., 

Sejauh ini, bangunan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

telah sampai pada bangunan dasar dan juga sudah dapat digunakan 

untuk santri-santri melakukan kegiatan. (Wawancara dengan Ahnad 

Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Sementara wakaf pembangunan panti asuhan telah berjalan 

dan sudah digunakan untuk pembebasan lahan sebesar 320m 

persegi. Program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan 

PRM Muhammadiyah Gedongkuning. Dari program ini, sudah 

diselesaikan pembangunan satu lantai untuk panti asuhan, yang 

rencana kedepannya akan dibangun 2 lantai dengan anggaran 
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Rp 2,7M. Untuk mencari sumber dana, berbagai langkah kita 

lakukan, termasuk mengadakan pengajian akbar. Kita sudah dua 

kali mengadakan pengajian akbar. Yang pertama itu pengajian 

akbar dan penggalangan dana untuk penganguna panti asuhan, 

yang dihadiri oleh Pak Sunardi Sauri, alhamdulillah dari situ 

kita dapat Rp. 160 Juta dari warga Muhammadiyah terutama. 

Yang kedua, saat peresmian panti asuhan, karena waktunya 

bentrok waktu itu, jadi tidak begitu banyak yang hadir. 

Alhamdulillah kita dapat Rp. 46 Juta.” 

 

 

 

 

g. Sumber Dana Sosial lainnya 

Sumber dana sosial lainnya merupakan kegiatan sosial yang 

dilakukan pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri pada 

saat-saat tertentu. Pada program ini, kegiatan pengumpulan sumber 

dana sosial yang dilakukan Baitul Maal bersifat situasional. Sifat 

situasional ini maksudnya yaitu semua tergantung pada keadaan sosial 

masyarakat. Jika memang sedang ada musibah dan membutuhkan 

bantuan, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri akan 

bergerak untuk membantu. Misalnya, pada saat-saat musim kemarau, 

divisi sosial Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

mengadakan program sedekah air bersih yang ditujukan untuk 

masyarakat yang daerahnya mengalami musibah kekeringan. Program 

ini bekerja sama dengan Kelompok Ibu-ibu daerah Pilahan, Kotagede. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 
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“Sumber Dana Sosial lainnya, untuk pengumpulan dana sosial, 

baitul maal juga mengadakan program ini pada saat-saat 

tertentu. Misalnya pada saat musim kering, baitul maal 

melakukan program sedekah air bersih yang diperuntukkan 

pada tempat-tempat yang mengalami kekeringan.” 

 

 

 

 

 

5. Program Pentasyarufan (Penyaluran) 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai berbagai 

macam program dalam penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. 

Penyaluran seluruh dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang diterapkan 

oleh Baitul Maal Indonessia BMT Bina Ihsanul Fikri disesuaikan dengan 

bidang dan programnya.  

Tabel dibawah merupakan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan 

wakaf dari berbagai cara penghimpunan. Pada Zakat Karyawan yang telah 

dihimpun, telah disalurkan dana sebesar Rp. 8.523.500,00 untuk program-

program penyaluran zakat Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Begitu juga dengan Infaq Anggota pun demikian. Dana yang dihimpun 

dari Infaq Anggota, telah disalurkan sebesar Rp. 3.045.000,00 untuk 

berbagai macam program yang ada. Sementara Wakaf Panti Asuhan dan 

Operasional Panti, dana disalurkan khusus untuk kepentingan Panti 

Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin.61 

 

                                                           
61 Laporan Keuangan Bulan Oktober 2017, Baitul Maal Indonesia, BMT Bina Ihsanul Fikri, diminta 
pada tanggal 6 November 2017 
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Tabel 3. 6 Penyaluran Dana Zakat,Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Bulan 

Oktober 2017 

NO URAIAN  
 PENYALURAN  

(BULAN OKTOBER 2017) 

 

1 Zakat Karyawan   Rp                                      8.523.500,00  

2 Infaq Anggota   Rp                                      3.045.000,00  

3 Wakaf Tunai   Rp                                                        -    

4 Wakaf Panti Asuhan  Rp                                    19.594.231,00  

5 Operasional Panti   Rp                                      8.073.000,00  

6 Sedekah AIR BMI   Rp                                                        -    

7 Donasi GOTAM   Rp                                                        -    

8 Donasi Ambulan   Rp                                                        -    

9 PRM Gedongkuning   Rp                                         600.000,00  

JUMLAH  Rp                                    39.835.731,00  

Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

Bulan Oktober 2017 

 

Dalam pentasyarufan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri menyalurkan dana zakat, infaq, 

shadaqah, dan wakaf ke dalam beberapa bidang, antara lain: 

a. Bidang Ekonomi 

Program pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang 

dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dalam 

bidang ekonomi yaitu dalam program Mitra Usaha Sejahtera (MUS). 

Program pentasyarufan ini adalah pentasyarufan dana zakat produktif 

untuk pengembangan ekonomi umat, khususnya untuk kaum dhuafa. 

Program Mitra Usaha Sejahtera (MUS) lewat zakat produktif 

bertujuan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang 

membutuhkan, baik secara kelompok maupun individu. Program 
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Mitra Usaha Sejahtera (MUS) sejak tahun 2014, Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri telah mengeluarkan dana sebesar 

Rp. 104.000.000 yang diperuntukkan khusus untuk pengembangan 

ekonomi masyarakat lemah lewat zakat produktif. (Wawancara 

dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Sejak tahun 2014, baitul maal telah mengeluarkan dana sebesar 

Rp. 104 Juta untuk program zakat produktif pengembangan 

ekenomi, baik untuk individu maupun kelompok. Zakat ini 

untuk pemberdayaan ekonomi individu atau kelompok. Tetapi 

mustahiq harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya 

yaitu Dhuafa.” 

 

 

 

Pada program ini, Baitul Maal mengklasifikasikan dalam dua 

akad. Akad yang digunakan yaitu akad Al-Qard dan akad Qardul 

Hasan. Untuk akad Al-Qard, masyarakat baik itu individu maupun 

kelompok akan mengembalikan uang pokok yang dipinjam dari Baitul 

Maal dengan cara mengangsur. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, 

Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Dana dari Rp. 104 Juta juga ada yang kembali ke baitul maal, 

karena program pemberdayaan ini terdapat dua akad yaitu Al-

Qard (uang pokok kembali), dan Qardul Hasan (sukarela, tidak 

dikembalikan tidak masalah). Untuk akad al-qard, sebenarnya 

jika tidak dikembalikan juga tidak masalah, tetapi dengan 

disertakan alasan yang jelas dan dapat dimaklumi 

keberadaannya. Dana yang dialokasian untuk program ini hanya 

maksimal sebesar Rp. 1 Juta per individu.” 
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Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri sejauh ini telah 

memiliki 3 kelompok usaha. Kelompok-kelompok tersebut yaitu 

Kelompok Ibu-ibu Ledok Timoho, Kelompok Usaha Keparakan, dan 

Kelompok Usaha Sayidan. Dari ketiga kelompok tersebut, dipecah 

lagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan total 4 sampai 5 orang 

per kelompok. Setiap kelompok kecil, terdapat 1 orang ketua yang 

bertanggung jawab, 1 orang bendahara yang bertugas mengumpulkan 

dana angsuran, dan 1 orang sekertaris. Sistem pembagian ini, disebut 

sebagai Tanggung-renteng. (Wawancara dengan Pak Sutardi, 

Manager Baitul Maal, pada 20 Oktober 2017) 

 

“Tanggung-Renteng. Maksud dari kata ini, dibentuk dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil dalam suatu kelompok 

masyarakat yang akan dibina oleh BMT BIF. Alasan dengan 

metode ini adalah agar masyarakat lebih bertanggung jawab, 

misalkan ada salah satu kelompok yang lalai, akan 

diperingatkan oleh kelompok lain.” 

 

 

 

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kelompok usaha dapat 

berjalan. Pada kelompok usaha Ledok Timoho, usaha “Sabun Melin” 

yang merupakan usaha yang dikembangkan oleh Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri tidak berjalan lancar. Setelah 

memberikan pembinaan dan pelatihan tentang pembuatan Sabun 

Melin kepada Ibu-ibu di Ledok Timoho serta memberikan pinjaman, 

kelompok usaha “Sabun Melin” sempat memproduksi Sabun Melin. 
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Setelah produksi, barang akan dipasarkan oleh pihak dari Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. Namun terdapat kendala dalam 

sulitnya pemasaran tersebut serta biaya pokok yang mahal. Sehingga 

usaha Sabun Melin Ledok Timoho ini berhenti selama tidak ada 

pesanan dari pihak-pihak tertentu. (Wawancara dengan Ibu 

Syamsiyah, Kelompok Usaha Ledok Timoho, pada 4 November 

2017) 

 

“Jadi dulu BMT BIF bisa sampai ke Ledok Timoho itu, waktu 

itu BMT BIF mengadakan pelatihan, dengan niat memperbaiki 

ekonomi yang ada di Ledok Timoho. Pertama itu dulu 

mengadakan program pelatihan pembuatan sabun  detergen, 

sabun Melin. Dari pelatihan itu ada kelanjutannya dimana 

langsung dibuat kelompok-kelompok terdiri dari 4 kelompok, 

dimana tiap-tiap kelompok juga punya ketua, bendahara, 

sekertaris, dan anggotanya. Dari 4 kelompok tersebut terdapat 4 

sampai 5 Ibu-ibu di Ledok Timoho, ada 3 kelompok yang diberi 

pinjaman oleh BMT BIF. Kelompoknya Mbak Pur dipinjami 1 

Juta. Kelompok saya dipinjami 300 ribu. Kelompok yang 

satunya lagi 500 ribu. 

Pendampingan yang diberikan BMT BIF, ya pada waktu itu 

memberikan pinjaman yang berjalan 3 kelompok. Setelah itu, 

pendampingan dari BMT BIF juga membantu dalam hal 

pemasaran dari sabun melin nya itu. Jadi pemasarannya bisa 

jalan. Pihak BMT BIF yang menawar-nawarkan ke orang, ke 

karyawannya juga diwajibkan untuk beli. 

Jadi, sempat berkembang waktu itu. Dibantu oleh pihak BMT 

BIF, kita sempat banyak pesanan untuk membuatkan sabun 

melin. Tapi sejak BMT BIF sudah tidak membantu pemasaran, 

kita jadi bingung. Sejauh ini, kita masih suka ada pesanan , ya 

jadi hanya berdasarkan pesanan. Sudah tidak produksi untuk 

dijual lagi. Kalau disimpulak, ketergantungan kita terhadap 

BMT BIF itu sangat tinggi sekali dalam usaha ini.” 
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Sementara itu, kelompok usaha dan individu binaan lainnya 

tetap berjalan normal. Kelompok usaha dan individu lainnya 

merupakan usaha milik masing-masing, tidak seperti kelompok usaha 

sabun melin di Ledok Timoho. Usaha milik individu juga mengalami 

perkembangan. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul 

Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

Ada Individu yang juga usaha binaan kita. Usaha Ibu Samilah 

berupa warung. Beliau sudah 3 kali melakukan pinjaman sampai 

sekarang. Ini artinya usaha beliau berjalan lancar dan menurut 

beliau sedikit ada perkembangan” 

 

 

Pihak dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri tetap 

berkomunikasi dengan baik kepada seluruh kelompok dan individu 

usaha binaan dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Setiap bulannya, kegiatan pengajian di setiap kelompok usaha masih 

berjalan. Selain itu, pihak dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri juga melakukan pembinaan sosial dan agama lewat 

pengajian tersebut. (Wawancara dengan Ibu Syamsiyah, Kelompok 

Usaha Ledok Timoho, pada 4 November 2017) 

 

“Mas Ali, Pak Tardi, dan Pak Ridwan setiap bulan masih sering 

ke Ledok Timoho. Tapi Cuma sebatas arisan dan pengajian 

bersama kelompok usaha kita. Setiap tanggal 10, pihak dari 
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BMT BIF pasti mengunjungi, tapi ya cuma pengajian dan 

arisan. Karena kita hanya jalan di pengajian dan arisan saja. 

Pihak BMT BIF juga memberikan pencerahan setiap pertemuan 

tersebut, jadi sekarang pendampingan dan pembinaannya dalam 

bentuk itu.” 

 

 

b. Bidang Pendidikan 

Program pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang 

dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dalam 

bidang pendidikan yaitu penyaluran beasiswa Bina Cendikiawa (BC). 

Beasiswa ini ditujukan untuk siswa-siswi tidak mampu dan 

dhuafa.selain itu, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga 

melakukan pendampingan belajar-mengajar. Dari bidang pendidikan 

ini, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri membagikannya 

kedalam beberapa program. Program-program ini meliputi: 

1) Program Gerakan Orangtua Asuh Mandiri (GOTAM) 

Program Gerakan Orangtua Asuh Mandiri (GOTAM) 

merupakan program yang dibuat oleh Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri yang bertujuan melakukan 

pendampingan pada anak-anak dhuafa. Program GOTAM ini 

memberikan pembelajaran baik dalam akademis, maupun non 

akademis, seperti mengasah kreatifitas anak-anak. Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga membantu anak-anak 

dengan memberikan santunan kepada anak-anak asuh. Pemberian 

santunan ini dilakukan setelah proses pendampingan 
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pembelajaran selesai. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi 

Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Program ini melakukan pendampingan pada anak-anak 

yang baitul maal bina sesuai dengan berbagai persyaratan, 

termasuk anak-anak yang di santuni oleh baitul maal. 

Program ini untuk membina anak-anak, dalam bidang 

akademis maupun non akademis seperti mengasah 

kreatifitas anak-anak. Setelah pendampingan dan 

pembinaan, anak-anak akan dibantu dengan diberikan 

subsidi material oleh baitul maal.” 

 

Pada pelaksanaannya, program Gerakan Orangtua Asuh 

Mandiri (GOTAM) ini tidak berjalan dengan lancar. Program ini 

pada perencanaannya akan diadakan satu bulan sekali. Namun 

pada kenyataannya program ini hanya mampu berjalan tiga kali 

dalam kurun waktu dua tahun kebelakang ini. Hal ini disebabkan 

oleh kehadiran Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin, 

yang juga termasuk salah satu program dari Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. Semenjak berdirinya Panti 

Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin tersebut, pihak Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri mengalihkan anak-anak 

asuh ke Panti Asuhan. Program pendampingan yang semulanya 

dilakukan di gedung kantor pusat BMT Bina Ihsanul Fikri, saat 

ini dialihkan ke Panti Asuhan. Program pembelajaran kepada 

anak asuh difokuskan di Panti Asuhan bersama santri-santri Panti 

Asuhan. Dana pentasyarufan yang semula untuk program 
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GOTAM ini juga dialihkan ke program Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren Al-Amin. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi 

Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Untuk program Gerakan Orang Tua Asuh Mandiri ini 

awalnya direncanakan akan dilakukan sebulan sekali. 

Tetapi pada pelaksanaannya program ini hanya mampu 

berjalan 3 kali dalam 2 tahun ini. Artinya, program ini tidak 

100% berjalan dengan baik, dikarenakan saat ini sudah ada 

panti asuhan. Jadi anak-anak dialihkan ke panti asuhan dan 

melakukan pendampingan serta pembinaan terhadap anak-

anak di panti asuhan tersebut. Dana dari program ini pun 

dialihkan kepada program panti asuhan. Karena di panti 

asuhan juga sudah termasuk dana pendidikan sekolah untuk 

anak-anak, serta bantuan material keperluan untuk 

sekolah.” 

 

 

 

 

2) Santunan dan Pendampingan Da’i Pesisir 

Program ini merupakan program pembinaan para da’i-da’i 

yang terdapat di daerah pesisir Kabupaten Gunungkidul. Program 

ini ditujukan untuk orang-orang tua yang menjadi tokoh agama di 

berbagai daerah pesisir Kabupaten Gunungkidul. Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri mengumpulkan da’i-da’i 

tersebut, yang selanjutnya mengadakan pertemuan dan 

pembinaan. Hal ini disebabkan karena daerah pesisir yang 

kekurangan ahli agama dan sangat minim jumlahnya. Hal ini 

menyebabkan daerah pesisir menjadi daerah yang rawan 
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permurtadan. Program ini bertujuan agar masyarakat pesisir di 

Kabupaten Gunungkidul terhindar dari pemurtadan. 

Program pendampingan dan pembinaan da’i-da’i pesisir 

telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama kali, Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri melaksanakan kegiatan ini di 

kantor BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Wonosari. Setelah itu, 

Baitul Maal melakukan pendekatan dengan mengadakan kegiatan 

pembinaan di daerah Tepus, Gunungkidul. Sejauh ini, sudah 

terdapat 12 da’i yang tergabung dalam program pembinaan da’i-

da’i pesisir. 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga 

memberikan santunan kepada da’i-da’i pesisir. Pemberian 

santunan tersebut dilakukan setelah rogram pembinaan selesai 

dilaksanakan. Baitul Maal juga memberikan uang ongkos jika 

tempat pelaksanaan diluar jangkauan mereka. (Wawancara 

dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

 

“Program ini adalah pengumpulan dan pembinaan da’i-da’i 

orang tua yang ada di gunungkidul. Sementara ini sudah 

mencapai 12 da’i yang dikumpulkan dan dibina oleh baitul 

maal. Program ini sudah berjalan sebanyak tiga kali 

pendampingan dan pembinaan. Sebanyak dua kali 

dilakukan di BMT BIF cabang Wonosari, dan dilaksanakan 

di daerah Tepus (Sumberwungu) sebanyak satu kali. 

Setelah program pendampingan dan pembinaan, baitul 

maal juga membantu mengakomodasi uang saku dan 

transport dai-dai tersebut. Program ini diadakan 
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dikarenakan daerah pesisir yang sangat minim ustadz, guru 

agama, atau ahli agama, untuk membantu masyarakat 

sekitar rumahnya. Sehingga baitul maal mengumpulkan 

dai-dai yang ada di pesisir dan melakukan pembinaan yang 

juga diakomodir oleh Ustadz Ngadiran di daerah Tepus.” 

 

 

 

 

3) Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

Panti Asuhan ini sudah beroprasi dan sudah memiliki santri. 

Panti Asuhan ini memiliki 5 orang santri yang bermukim, dengan 

total mencapai 20 orang santri yang sisanya tidak bermukim di 

panti asuhan. Yang menjadi santri di Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren Al-Amin dari berbagai macam daerah. Ada yang dari 

Semarang, Sumatera, bahkan sampai Nusa Tenggara Timur. Ada 

juga dari masyarakat sekitar Panti Asuhan dan Pondok Pesantren 

Al-Amin yang juga menjadi salah satu santri yang bermukim di 

Panti Asuhan tersebut. (Wawancara dengan Pak Asih Wiyono, 

Musyrif Panti Asuhan, pada 30 Oktober 2017) 

 

“Disini yang bermukim sementara ada 5 anak, semua laki-

laki. 2 anak dari Palembang Sumatera Selatan, 1 anak dari 

Nusa Tenggara Timur, 1 anak dari Semarang, dan 1 anak 

lainnya berasal dari kampung sini. Yang dari NTT, dia 

lewat Kakak nya yang sedang kuliah disini. Kakaknya 

mengetahui ada panti asuhan ini lewat media sosial, dan 

setelah itu dia mencari Pak Rimawan untuk menitipkan 

Adiknya di panti asuhan ini. Sementara 2 anak dari 

Sumatera, dia dibawa kesini oleh Pak Ridwan. Anak yang 

dari Semarang itu dulu dititipkan kesini oleh orangtua 

asuhnya yang tinggal di Jogja, tetapi orangtua asuhnya tetap 

bertanggungjawab, dan tetap sering berkunjung kesini, 

entah sekedar berkunjung atau sekalian membawakan 
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makanan untuk kami. Disini juga ada anak-anak yang tidak 

bermukim, jumlah total anak disini sekitar 20an anak. 

Anak-anak disini semuanya masih SMP dan SMA. Disini 

ada 2 anak SMA kelas 10 dan 11, dan 3 anak SMP yang 

masih kelas 8 dan 9. 

Kalau yang dari NTT, dia memang awalnya mencari kami, 

dia butuh tempat yang seperti ini. Selain itu, dia anak yatim, 

dan memang membutuhkan, karena sejak awal dia dan 

kakaknya mencari informasi tentang keberadaan panti 

asuhan ini. Kalau yang dari Semarang, saya tidak begitu 

paham bagaimana latar belakangnya, yang jelas dia diasuh 

oleh orang lain. Tapi setelah orangtua asuhnya mengetahui 

ada pondok dan panti asuhan ini, dia menyerahkan anak 

asuhnya kepada kami. Tapi orangtua asuhnya rutin 

memberikan bantuan kepada kami terkait kebutuhan-

kebutuhan kami di panti asuhan ini. Contohnya mereka 

sering mengirimkan makanan seperti mie instan atau sayur-

sayuran. Kalau 2 anak dari Sumatera itu saya tidak begitu 

paham. Karena yang bawa mereka kesini adalah Pak 

Ridwan, dan tetap menjadi tanggungjawab Pak Ridwan. 

Dan yang satu lagi adalah anak dari sekitar sini yang juga 

memang membutuhkan.” 

 

 

 

 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin merupakan 

salah satu program pentasyarufan dana zakat, infaq, shadaqah, 

dan wakaf yang paling membutuhkan dana besar. Pembangunan 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin sudah sampai pada 

bangunan dasar, dari total bangunan dua lantai pada 

perencanaannya. Selain dana pembangunan, Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga bertanggung jawab 

terhadap biaya operasional panti asuhan. Baitul Maal memenuhi 

semua kebutuhan yang ada di panti asuhan, baik untuk santri yang 

bermukim, musyrif, dan fasilitas lainnya. Baitul Maal 
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mengeluarkan dana minimal mencapai Rp. 12.900.000 setiap 

bulannya. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, 

pada 23 Oktober 2017) 

 

“Untuk panti asuhan, baitul maal membantu memberikan 

uang saku sebesar Rp. 5000 per hari. Saat ini sudah ada 5 

santri yang bermukim di panti asuhan, dan 7 santri yang 

non-mukim. Bantuan 100% akan diberikan baitul maal 

kepada santri yang mukim. Baitul maal juga membantu 

mengakomodasi keperluan musyrif (pengasuh santri) 

dalam hal materil dan non materil. Untuk santri non-mukim 

dibantu oleh baitul maal sesuai dengan keadaan dan 

kondisional, misalnya saat ada event untuk studi atau 

sekedar refreshing pergi keluar, akomodasi santri yang non-

mukim ditanggung oleh baitul maal. Untuk biaya 

operasional panti asuhan kurang lebih mencapai Rp. 

12.900.000 per bulan, sudah termasuk semuanya, (makan, 

akomodasi, listrik, uang saku, spp sekolah, dan lainnya. 

Sebenarnya panti asuhan ini sudah memiliki 25 orang 

donatur tetap, tetapi dirasa masih belum cukup. Tetapi 

sejauh ini belum ada kendala masalah biaya untuk 

operasional panti asuhan. Yang dikhawatirkan adalah 

ketika ada permasalahan diluar operasional yang dapat 

mengeluarkan dana. Maka dari itu baitul maal menyisihkan 

dana sebesar Rp. 2 Juta untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu 

insiden. Masalah ini yang cukup dikhawatirkan. Pihak 

baitul maal tetap terus mencari donatur-donatur tetap agar 

semua kebutuhan terpenuhi termasuk dana yang disiapkan 

untuk suatu insiden yang dianggap akan mengganggu 

semua pihak.” 

 

Peran Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

sangatlah penting dalam perkembangan Panti Asuhan dan 

Pondok Pesantren Al-Amin. Secara kelembagaan, Panti Asuhan 

dan Pondok Pesantren Al-Amin ini memang milik 

Muhammadiyah. Tetapi Baitul Maal Indonesia BMT Bina 
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Ihsanul Fikri sebagai penyedia dana operasional dan kebutuhan 

lainnya. BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai tulang punggung sangat 

bertanggung jawab  terhadap perkembangan dan pengawasan 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin. (Wawancara 

dengan Pak Asih Wiyono, Musyrif Panti Asuhan, pada 30 

Oktober 2017) 

 

“Biaya operasional disini semua dari BMT BIF, tetapi kami 

juga tetap berusaha mencari donatur dari pihak lain. Saya 

juga berusaha membuat proposal untuk calon donatur untuk 

membantu panti asuhan ini. 

Peran dari BMT BIF bagi kami sangat penting sekali, 

karena semua berawal dari sana. Saya beranggapan bahwa 

BMT BIF sebagai tulang punggung dari panti asuhan ini. 

Walaupun sebenarnya panti ini milik organisasi 

Muhammadiyah, tapi BMT BIF yang bersedia 

menyanggupi segala kebutuhan kami disini. 

Pihak dari BMT BIF selalu mengontrol panti asuhan ini. 

Karena hampir semua pengurus di panti asuhan ini berasal 

dari BMT BIF. Saya merasa pihak BMT BIF sangat 

bertanggungjawab kepada kami. Pak Ridwan rutin 

seminggu sekali menjadi imam Sholat Subuh disini 

bersama saya dan anak-anak. Beliau juga sering 

menanyakan bagaimana perkembangannya anak-anak 

disini sambil melihat-lihat kondisi yang ada disini. Panti 

asuhan ini juga mengadakan pengajian rutin setiap 

bulannya. Sama seperti Pak Ridwan, Mas Ali juga 

demikian. Hampir setiap pagi Mas Ali pasti berkunjung 

kesini.” 
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4) Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun berdiri pada tahun 

2015. Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun ini bertempat tepat 

di utara, kurang lebih 100m dari kantor pusat BMT Bina Ihsanul 

Fikri. Pondok pesantren ini didirakan oleh Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri yang bekerja sama dengan PWM 

Muhammadiyah Kotagede.  

Baitul Maal Indonesia membantu santri-santri yang tinggal 

di Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun dengan memberikan 

subsidi setiap bulannya. Santri dituntut untuk menghadiri segala 

kegiatan sosial, menghidupkan TPA Masjid Baiturrahman untuk 

anak-anak sekitar Masjid Baiturrahman. Bagi santri yang aktif 

dalam kedua hal tersebut, pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri akan memberikan bantuan material untuk 3 santri 

terpilih setiap bulannya.  (Wawancara dengan Ahnad Nurali, 

Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Santri Wirausaha Al-Ma’un berdiri pada tahun 2015 

didirikan oleh baitul maal yang bekerja sama dengan 

majelis ekonomi Muhammadiyah PWM. Disana sudah 

terdapat 8 santri yang sudah tergabung. Tugas santri yang 

pertama yaitu ikut aktif dalam pengajian kemasyarakatan 

dan pengajian di Al-Ma’un. Kedua, santri diharuskan 

menghidupkan TPA dan menjadi guru ngaji untuk anak-

anak. Baitul maal membantu subsidi santri sebesar Rp. 750 

ribu per bulan untuk 3 santri yang paling rajin dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, serta latar belakang santri 

yang memang membutuhkan. Hal ini dikarenakan 

keuangan baitul maal yang belum terlalu besar, sehingga 
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hanya membantu subsidi sebagian saja dengan jumlah yang 

terbatas. Selain itu, baitul maal membantu dalam 

perlengkapan kebutuhan sehari-hari santri, seperti tempat 

tinggal gratis, listrik dan lain-lain.” 

 

 

 

 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun sudah memiliki 11 

orang santri. 8 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 3 

lainnya perempuan. Para santri pria tinggal di bangunan pondok 

pesantren, sementara santri perempuan tinggal di rumah dari 

Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri, yang rumahnya tepat di depan 

Masjid Baiturrahman, dan di samping bangunan Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun, karena semua santri perempuan 

masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga Pak Ridwan, 

Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Santri di Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun juga 

mendapatkan pembinaan berupa pembelajaran teori-teori, kajian, 

hingga program coaching yang berkaitan dengan ilmu 

perekonomian. Sehingga santri-santri yang tinggal di Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun mendapatkan bekal ilmu yang 

sangat membantu berkat BMT Bina Ihsanul Fikri. Selain itu, 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga kerap 

memanggil pihak UMKM untuk mempresentasikan dan berbagi 

ilmu kewirausahaan dan ekonomi bersama para santri di Pondok 
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Pesantren Wirausaha Al-Maun. (Wawancara dengan Bayu 

Purwanto, Santri Al-Maun, pada 31 Oktober 2017) 

 

“Disini Cuma ada 8 santri, jadi saya hafal. Ada dua santri 

yang sudah lama disini, mereka sudah kerja di BMT Bina 

Ihsanul Fikri. Yang satu santri dari Sumatera yang juga 

masih satu keluarga dengan Pak Ridwan, namanya Mas 

Yus. Satunya lagi namanya Mas Heri asalnya dari 

Magelang. Selain saya, ada santri dari Madura. Dia kuliah 

di UAD semester 7. Yang kebetulan fakultasnya sama 

dengan saya ada 3 santri lainnya yang juga kuliah di UIN, 

semuanya masih semester 5. Ada yang dari Magelang, 

Gunungkidul, dan Kebumen. Selain 8 santri yang tinggal di 

Pondok, ada juga dari keluarganya Pak Ridwan lainnya. 

Mereka 2 orang perempuan dari Sumatera. Ada juga 

keluarga dari Istri Pak Ridwan, 1 orang perempuan. Kalau 

yang perempuan semua tinggal dirumah Pak Ridwan. 

Tetapi tetap ikut kegiatan disini. Jadi total perempuan ada 3 

orang santri. Dua perempuan kulian di UAD, yang satu lagi 

masih SMA. 

Untuk jadwal mengaji, teori, pembinaan, coaching, dan 

sebagainya mulai dari hari Senin pagi, Rabu pagi, dan 

Minggu sore, dengan didampingi ustad. Selain itu 

diwajibkan ikut pengajian bersama bapak-bapak setiap 

malam Jum’at. Setiap Jum’at pagi kita juga bersih-bersih 

pondok, Masjid dan sekitarnya. Jadi, terkadang ada satu 

hari dalam seminggu yang libur. Justru kita menjadi 

fleksibel. Kadang juga, jamaah di masjid ini yang terdiri 

dari RT 16 dan RT 48 mengadakan acara di Masjid ini. Kita 

bertugas membantu acara tersebut. Kita juga rutin ikut rapat 

ta’mir masjid ini. Tugas lain yang diwajibkan yaitu 

membangun TPA Baiturrahman. Kegiatan TPA setiap hari 

Senin, Kamis, dan Sabtu pada sore hari. Ada juga TPA 

tambahan setiap malam Rabu, dan malam Sabtu. Setiap 

malam minggu, pihak dari BMT BIF membantu 

mengundang UMKM untuk seminar disini. 

Manfaat yang terasa bagi saya pribadi, menumbuhkan jiwa 

sosial saya. Saya merasakan suatu perubahan. Kita disini 

tidak bisa menjadi pribadi yang cuek. Misalnya ketika ada 

warga sekitar yang meninggal dunia, secara spontan jiwa 

sosial kita tumbuh dan bergegas untuk membantu. Kita juga 

bisa menjadi dekat dengan masyarakat. Banyak juga 

mahasiswa yang tidak kenal dan dekat dengan masyarakat 
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sekitarnya. Selain itu, kita juga mendapatkan link. Kemarin 

ada seminar pengusaha-pengusaha se-Jogja, kita juga 

dilibatkan disitu. Saat coaching juga kita bisa merasakan 

manfaat. Manfaat paling terasa saat kita magang bersama 

perusahaan-perusahaan.” 

 

 

5) Bina TPA Mandiri 

Program Bina TPA Mandiri merupakan program Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri yang bertujuan untuk 

memberdayakan TPA, mulai dari santunan untuk pengajar, 

sampai fasilitas keperluan TPA. Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri memberikan santunan sebesar Rp. 40.000 kepada 

Ustadz pengajar TPA setiap kali pertemuannya. Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri juga membantu dalam 

keperluan operasional TPA, dengan membuatkan kotak infaq 

untuk disebarkan ke berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan 

operasional TPA. Sementara ini, sudah ada dua TPA yang sudah 

bekerja sama dengan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri. TPA yang terdekat yaitu TPA Al-Maun. TPA Al-Maun 

adalah TPA yang diberdayakan oleh Baitul Maal Indonesia BMT 

Bina Ihsanul Fikri lewat Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun. 

Sementara TPA lainnya yang bekerja sama dengan Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu TPA di sekitar Berbah, 
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Kabupaten Sleman. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi 

Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Program ini adalah kerjasama dengan TPA di daerah 

Berbah, Sleman dan TPA Al-Ma’un. Baitul maal 

membantu ustadz pengajar TPA sebesar Rp. 40.000 tiap 

sekali menngajar. Baitul maal juga membantu dalam hal 

perlengkapan operasional TPA, contohnya seperti kotak 

infaq. Jadi, kotak infaq yang disediakan oleh baitul maal 

untuk memenuhi kebutuhan operasional TPA dengan 

menyebarkan kotak infaq ke warung-warung makan atau 

tempat lainnya.” 

 

 

 

 

 

c. Bidang Kesehatan 

Program pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam 

bidang kesehatan yang dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia BMT 

Bina Ihsanul Fikri yaitu Mitra Sehat Keluarga (MSK). Program Mitra 

Sehat Keluarga (MSK) yang dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri antara lain: 

1) Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah 

Program pemeriksaan kesehatan dan donor darah yang 

diadakan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

ditujukan untuk kaum dhuafa. Pemeriksaan kesehatan ini 

diadakan secara cuma-cuma. Pemeriksaan kesehatan dan donor 

darah diadakan satu tahun sekali yang bertempat di kantor pusat 

BMT Bina Ihsanul Fikri. Program ini merupakan hasil kerja sama 
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pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dengan 

pihak RS PKU Muhammadiyah. (Wawancara dengan Pak 

Sutardi, Manager Baitul Maal, pada 20 Oktober 2017) 

 

“Dalam satu tahun sekali BMT BIF melakukan program 

kesehatan dan donor darah di BMT BIF kantor pusat. 

Program ini juga telah resmi berkerjasama dengan RS PKU 

Muhammadiyah.” 

 

 

 

 

2) Melayat atau Menjenguk Anggota dan Karyawan 

Program ini merupakan program yang sifatnya situasional. 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri membantu pihak 

anggota maupun karyawan yang terkena musibah, dengan 

memberikan bantuan materi berupa santunan yang diambil dari 

rekening Baitul Maal.  (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi 

Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Program lainnya seperti melayat dan menjenguk anggota 

dan karyawan BMT yang meninggal dunia atau sakit. 

Program ini tidak ditetapkan tanggalnya karena berkaitan 

dengan takdir dari Tuhan yang tidak diketahui kapan 

terjadi. Baitul maal selalu membantu anggota atau 

karyawan yang terkena musibah. Bantuan yang dilakukan 

baitul maal bersifat materil dan non-material seperti 

dukungan moral terhadap keluarga yang ditinggalkan atau 

yang ditimpa sakit.” 
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d. Bidang Sosial dan Keagamaan 

1) Bina Desa Mandiri (BDM) 

Program Bina Desa Mandiri merupakan program kerja 

sama antara pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

dengan desa. Desa-desa yang bekerja sama dengan Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri difokuskan pada daerah 

Kabupaten Gunungkidul, dimana desa-desa tersebut merupakan 

desa-desa yang dianggap membutuhkan bantuan, serta mayoritas 

masyarakat dhuafa. Desa-desa yang dijadikan desa binaan yaitu 

Sumberwungu, Tepus, Legundi, dan Saptosari. (Wawancara 

dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Program Bina Desa Mandiri lebih difokuskan pada daerah 

Gunungkidul. Desa-desa terkait program ini yaitu 

Sumberwungu, Tepus, Legundi, Saptosari. Tiap tahunnya, 

baitul maal mengirimkan hewan kurban untuk desa binaan 

dari baitul maal. Tetapi, terlebih dahulu dilakukan kordinasi 

dengan pihak desa, apakah desa tersebut membutuhkan 

bantuan hewan kurban atau tidak. Jika tidak membutuhkan, 

hewan kurban dikirim ke desa-desa lain yang 

membutuhkan. Contohnya pada idul adha tahun ini BMT 

BIF mengirimkan hewan kurban sampai ke Wonogiri, 

karena memang desa tersebut sangat membutuhkan, dan 

mayoritas warganya tergolong menegah ke bawah. Untuk 

pendampingan di desa-desa binaan berupa bakti sosial. 

Pendampingan lainnya yaitu jika pihak desa meminta untuk 

pengisi acara, sekaligus melakukan edukasi di desa 

tersebut. Bakti sosial yang pernah dilakukan baitul maal 

yaitu membantu warga Tepus yang kekeringan dengan 

mengirimkan air bersih yang bekerjasama dengan Ibu-ibu 

PRA Pilahan Kotagede pada tahun 2016.” 
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2) Mitra Muda Mandiri (M3) 

Program Mitra Muda Mandiri (M3) merupakan program 

pemberian subsidi pendidikan kemandirian dan wirausaha untuk 

santri Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun. Selain itu, program 

ini juga membantu santri melalui pengembangan dan 

pendampingan untuk santri-santri Pondok Pesantren Wirausaha 

Al-Maun dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 

 

“Mitra Muda Mandiri, program pendampingan yang 

dilakukan di pondok pesantren wirausaha Al-Ma’un yaitu 

penyampaian materi-materi berkaitan tentang ekonomi, 

wirausaha, tafsir, bahasa arab, dan materi lainnya. Kajian 

materi ini dilakukan rutin seminggu sekali pada santri-

santri yang ada di Al-Ma’un. Dari pihak baitul maal, sejauh 

ini membantu mensubsidi santri-santri, dan tetap melihat 

perkembangannya sejauh mana.” 

 

 

 

 

 

3) Santunan Bisaroh Penjaga Masjid 

Program ini diperuntukkan khusus penjaga masjid kalangan 

keluarga tidak mampu. Sayangnya, program ini tidak berjalan 

sama sekali. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul 

Maal, pada 23 Oktober 2017) 
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“Program ini tidak jalan. Program ini sebenarnya 

terinspirasi dari program BAZNAS Kota Yogyakarta. Dulu 

waktu saya tinggal di Masjid Balai Kota, sering ada 

program pengajian bisaroh penjaga masjid yang tidak 

mampu.” 

 

 

 

 

 

4) Penyaluran Daging dan Hewan Qurban 

Program penyaluran daging dan hewan qurban itu rutin 

diadakan oleh pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri setiap tahunnya. Penyaluran daging dan hewan qurban ini 

bekerja sama dengan desa-desa yang sudah termasuk dalam desa 

binaan dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Selain itu, pihak Baitul Maal juga mengumpulkan relawan-

relawan untuk menjual kulit dari hewan qurban, yang dihibahkan 

dari masjid-masjid yang tersebar di daerah Yogyakarta. 

Sebelumnya, Baitul Maal merancang proposal untuk meminta 

dihibahkan kulit hewan qurban ke masjod-masjid di seluruh 

Yogyakarta. Hasil penjualan hewan qurban tersebut untuk 

operasional panti asuhan. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, 

Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Program ini dilakukan setiap tahun. Selain itu baitul maal 

membuat tim relawan untuk menjual kulit dari hewan-

hewan kurban yang dihibahkan dari masjid-masjid yang 

ada di daerah Yogyakarta. Hasil dari penjualan tersebut 

untuk membantu panti asuhan al-amin. Awalnya Baitul 

maal membuat proposal yang selanjutnya diserahkan 
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kepada ta’mir masjid se-DIY. Setelah itu baitul maal 

mendapatkan 21 kulit sapi dan 37 kulit kambing dan 5 

kepala kambing, yang diperkirakan tahun depan akan 

bertambah banyak. Menurut saya, berdasarkan hadist yang 

saya baca, kulit atau daging dari hewan kurban tidak 

diperbolehkan diperjual-belikan. Tetapi pada tradisi yang 

ada di masarakat disini ada yang melakukan penjualan kulit 

hewan kurban dan hasil penjualannya untuk membeli 

daging dan dibagikan kepada masyarakat. Ada pula yang 

menjual kulit hewan kurban untuk biaya operasional panti 

asuhan. Dalam proposal baitul maal yang disebar kepada 

ta’mir masjid di seluruh DIY, baitul maal meminta kulit 

hewan tersebut untuk dihibahkan kepada pihak baitul maal. 

Tetapi dalam proposal yang dibuat, baitul maal 

mengatasnamakan sebagai panti asuhan al-amin yang 

notabenenya sebagai panti asuhan binaan baitul maal. Hal 

itu dikarenakan, masyarakat lebih familiar dengan panti 

asuhan daripada lembaga baitul maal. Jadi akad yang 

digunakan adalah akad hibah, dan diperbolehkan. Dari hasil 

hibah kulit yang selanjutnya dijual, baitul maal memperoleh 

dana tambahan sebesar Rp. 11 Juta untuk tambahan 

operasional panti asuhan al-amin.” 

 

 

 

 

 

 

e. Bidang Sosial dan Kemanusiaan 

1) Social Care 

Program sosial care dan tanggap darurat ini ditujukan untuk 

masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri berkomitmen membantu 

masyarakat yang sedang terkena musibah, misalnya kebakaran, 

gempa bumi, dan sebagainya. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, 

Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 
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“Sosial Care program tanggap darurat bagi masyarakat 

yang terkena musibah. Bantuan rumah kebakaran. 

Program ini belum terlaksana lagi sejak tahun 2006 pada 

saat gempa bumi di Jogja. Pada saat itu, baitul maal 

membuat tim khusus untuk bantuan tanggap darurat bagi 

masyarakat saat terjadi musibah gempa bumi di 

Yogyakarta.” 

 

 

 

 

 

2) Bakti Sosial 

Program bakti sosial rutin dilaksanakan oleh Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri setiap tahunnya. Program ini 

melakukan pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai bagi 

masyarakat yang membutuhkan. (Wawancara dengan Ahnad 

Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 Oktober 2017) 

 

“Pemberian pakaian pantas pakai bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Program ini insidental. Sudah tadi kita 

bahas, seperti bantuan untuk korban kebakaran.” 

 

 

 

 

 

3) Layanan Mustahik 

Program layanan mustahik merupakan program pelayanan 

terpadu yang disediakan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri. Layanan mustahik ini program untuk masyarakat 

yang sedang membutuhkan bantuan dan mengadukannya kepada 

pihak Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. Layanan 
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mustahik ini diadakan di kantor pusat BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 

 

“Masih terkendala baitul maal yang belum berdiri sendiri. 

Selama ini baitul maal masih bersama dengan lembaga 

baitut tamwil di BMT BIF. Jadi pelayanan mustahiq belum 

maksimal. Tetapi sesekali ada yang bertemu untuk 

mengajukan proposal bantuan kepada pihak baitul maal.” 

 

 

 

 

 

f. Wakaf Tunai dan Wakaf Uang 

Program wakaf tunai pada Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri merupakan layanan pengelolaan wakaf tunai dari wakif 

untuk pembangunan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin. 

Program ini sudah berjalan. Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-

Amin sudah dibangun satu lantai dari dua lantai pada perencanaan 

awalnya. Namun, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin sudah 

dapat beroperasi karena bangunan dasar dan seluruh fasilitas sudah 

tersedia. (Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 

23 Oktober 2017) 

 

“Pelayanan pada program wakaf ini masih dilakukan dengan 

cara jemput bola. Terkadang juga lewat Pak Tardi dan Pak 

Ridwan, yang selanjutnya diserahkan kepada saya.” 
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Program pengumpulan Wakaf Tunai dan Wakaf Uang 

merupakan pengumpulan harta wakaf, baik berbentuk uang maupun 

barang yang memiliki manfaat untuk diproduktifkan. Dari 

pengumpulan wakaf tunai dan uang ini, nantinya hasil dari 

pemanfaatan kedua wakaf tersebut akan digunakan untuk kepentingan 

sosial. Pengumpulan dana wakaf dari program wakaf uang tidak 

hanya di-investasikan pada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri, dalam hal 

ini pihak Baitut Tamwil. Dana wakaf yang sudah terkumpul juga 

dapat di-investasikan dalam bentuk pengembangan usaha produktif. 

(Wawancara dengan Ahnad Nurali, Divisi Baitul Maal, pada 23 

Oktober 2017) 

 

“Pengelolaan wakaf uang tidak hanya di investasikan kepada 

BMT, melainkan di investasikan dalam bentuk pengembangan 

usaha. Tetapi baitul maal harus yakin terlebih dahulu bahwa 

orang tersebut dapat dipercaya, dan usahanya juga usaha yang 

mempunyai prospek bagus. Hal ini belum terlaksana, tetapi 

jangka panjang yang sudah direncanakan dari sekarang. Dana 

investasi dari wakaf sejauh ini sudah dikelola oleh pihak BMT 

BIF sendiri. Dan impiannya, 50% dana dari BMT BIF diperoleh 

dari dana wakaf akan sangat bagus nantinya. Setiap wakif akan 

diberikan sertifikan wakaf uang minimal 500 ribu dan kupon 

wakaf minimal 10 ribu.” 

 


