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Abstrak 

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimana penerapan fungsi Baitul 

Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan masyarakat sosial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian lapangan 

(field research) yang datanya diperoleh dari kegiatan lapangan melalui interview, 

observasi, serta dokumen-dokumen pendukung dalam menggambarkan penghimpunan 

dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program masyarakat yang dijalankan BMT Bina 

Ihsanul Fikri sejauh ini lebih difokuskan kepada pemberdayaan bidang sosial dan 

agama. Di bidang ekonomi, BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki 3 kelompok usaha dan 

beberapa individu usaha binaan dari Baitul Maal. Usaha binaan dari BMT Bina Ihsanul 

Fikri dapat berjalan dengan baik, kecuali pada usaha binaan di Ledok Timoho yang 

merupakan program pembinaan dengan memproduksi Sabun Melin. 

Kata Kunci: Baitul Maal, Zakat, Infaq, Shadaqah, Pemberdayaan Masyarakat 

Abstract 

This research is aimed at describing the implementation of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

function in empowering society. The method used in the research was qualitative, that 

was a field research in which its data was gathered from field activities such as interview, 

observation, and supporting documents to describe the collection and distribution of 

Zakat, Infaq, Shadaqah. The result indicated that society empowerment program 

conducted by BMT Bina Ihsanul Fikri are based on various programs divided into several 

fields. The society empowerment conducted by BMT Bina Ihsanul Fikri has so far focused 

on empowerment in term of social and religion. In economics, Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri has 3 business groups and several individual business guided by 

Baitul Maal. The business guided by Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri can 

perform well, except to the one at Ledok Timoho which produces Melin soap. 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Secara kolektif, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu 

saudara muslim yang masih memiliki keterbatasan atau bahkan kekurangan agar mereka 

dapat hidup lebih layak. Kerja kolektif ini dilakukan dalam kerangka tanggung jawab 

sosial, karena setiap orang memiliki tanggung jawab yang sangat mulia untuk 

mengentaskan kemiskinan di kehidupan sosial melalui mekanisme Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah.62 

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat berpotensi untuk menghimpun 

dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan tepat dan baik yaitu Baitul Mal wa 

Tamwil (BMT). Kehadiran BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

bawah berdasarkan sistem syari’ah. Keberadaan BMT dipandang sebagi suatu institusi 

keuangan yang memiliki dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul 

maal sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah, dan 

wakaf. Sedangkan baitul tamwil bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif 

sebagaimana layaknya bank. Kedudukan Baitul Maal memiliki kesetaraan dengan Baitul 

Tamwil. Kedua bidang ini sama–sama penting dalam setiap aktivitas BMT.  

BMT diharapkan menjadi solusi sebagai alat menyejahterakan masyarakat kecil 

dengan berkonsep koperasi yang berlandaskan hukum syariah. Kehadiran BMT untuk 

menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan 

prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan 

pemberdayaan usaha kecil. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi 

masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena 

berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pada satu sisi, kehadiran BMT yaitu menjalankan 

misi ekonomi syariah, serta pada di sisi lain BMT mengemban tugas ekonomi kerakyatan 

dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat 

di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya. 

                                                           
62 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, Yogyakarta: UII Press, 2004, Hlm. 188 



 
 

 
 

Pada perkembangannya, BMT selain bergerak di bidang bisnis, tetapi juga bergerak 

dibidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Baitul Maal-nya, yang sumber 

dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah atau sumber lainnya yang halal. 

Kemudian dana tersebut diserahkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Dengan 

demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai 

media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah, serta 

dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat 

produktif sebagaimana layaknya bank.63 

Dengan konsep sosial yang diusung oleh perusahaan, BMT lewat baitul maal 

menjadi suatu perusahaan yang memiliki peran penting dengan turut andil bagian dalam 

menyejahterakan masyarakat, serta membantu umat untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik. Maka dana ZIS yang dihimpun oleh BMT harus dapat didistribusikan dengan 

maksimal dan tepat sasaran agar dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat yang 

membutuhkan. 

Salah satu BMT yang ikut dalam kegiatan pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq, 

dan Shadaqah yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri. Dalam visi, misi, serta tujuan dari BMT 

Bina Ihsanul Fikri yaitu “memberdayakan umat dan ikut aktif dalam membumikan 

ekonomi umat”. 64 Demi mencapai visi, misi, serta tujuan yang diusung, BMT Bina 

Ihsanul Fikri melakukan penghimpunan dana dari muzakki dan dana halal lain yang 

dihimpun untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Harapan 

manajemen Baitul Mal BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap program-program 

pemberdayaan yang ada ini adalah terjaminnya kehidupan mustahiq serta tidak 

bergantung dengan pemberian dari pihak lain, atau bahkan dalam jangka panjang 

diharapkan dapat berubah menjadi muzakki. Segala program-program yang ada, baik 

dalam penghimpunan maupun penyaluran tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh, 

mengingat pada BMT Bina Ihsanul Fikri sudah terdapat manajemen secara terpisah antara 

Baitul Mal dan Baitul Tamwil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana 

pihak BMT Bina Ihsanul Fikri memanfaatkan dana zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) 

                                                           
63 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana 2010, Hlm. 451-452 
64 https://bmt-bif.co.id/ diakses pada tanggal 7 Agustus 2017 

https://bmt-bif.co.id/


 
 

 
 

untuk disalurkan secara maksimal dan tepat sasaran kepada mustahiq dalam 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari BMT Bina Ihsanul 

Fikri sebagai prinsip dari Baitul Maal dari BMT itu sendiri. 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana mekanisme penghimpunan serta penyaluran atau penyaluran dana Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BMT 

Bina Ihsanul Fikri? 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan mekanisme penghimpunan serta 

penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat pada 

BMT Bina Ihsanul Fikri. 

LANDASAN TEORI 

Zakat; 

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan 

dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat 

ditingkatkan.65 Seseorang yang menunaikan dan mengeluarkan zakat, berarti dia telah 

membersihkan jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan dirinya dari penyakit kikir 

(bakhil) serta membersihkan dan menyisihkan hartanya untuk orang yang berhak. Untuk 

yang menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki serta dibersihkah dari 

rasa iri hati terhadap orang lain. 

Infaq; 

Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu 

kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT.66 Sementara itu, menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah 

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 

umum.67 Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa infaq adalah penegluaran derma setiap 

                                                           
65 Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat, Jurnal, Vol. 7, No. 2, h. 493-512, 2013 
66 Ridwan Ahmad Hasan, Manajemen Baitul mal wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 143 
67 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan  Zakat, Pasal 1. 



 
 

 
 

kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki 

dan direlakannya.68 

Shadaqah; 

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada 

orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu 

pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha 

Allah SWT dan pahala semata.69 Shadaqah pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya 

saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, 

tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga 

Shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta 

menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq tidaklah demikian. Hal lain 

yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang 

menerima rizki, sedangkan Shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan 

jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya serta peruntukannya.70 

Pemberdayaan Masyarakat; 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan 

ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan masyarakat melalui dana 

bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga  mustahiq  sanggup  

meningkatkan  pendapatannya  dan  juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil 

usahanya atas kredit yang dipinjamnnya.71 

PENELITIAN TERDAHULU 

Siti Azizah (2004); Pendayagunaan Zakat BMT Bina Dhuafa Beringharjo untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purbaya Kotagede Yogyakarta (Deskriptif 

Kualitatif). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Azizah pada tahun 2004 

                                                           
68 Cholid Padlullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan pengamalannya di DKI Jakarta, 
Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, 1993, Hlm. 6 
69 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara’ dan Undang – 
Undang, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm 9. 
70 Cholid Padlullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan pengamalannya di DKI Jakarta, 
Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, 1993, Hlm. 7 
71 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: UIN 
Malang Press, 2010), hlm. 198. 



 
 

 
 

memfokuskan pada pemanfaatan dana zakat yang didistribusikan secara daya guna untuk 

usaha produktif masyarakat Purbaya. 

Taufik Nur Hidayat (2009); Pengelolaaan Dana   Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro) (Deskriptif 

Kualitatif). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur Hidayat pada tahun 2009 

ini yaitu pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada penelitian ini meliputi 

manajemen penggolongan, yaitu hubungan antara muzakki dengan amil zakat, 

pengelolaan   institusi   amil, serta penyaluran dana zakat infaq, dan shadaqah, yaitu 

hubungan antara amil zakat dengan mustahiq. 

Sa’roni (2010); Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan BMT Berkah 

Madani Cimanggis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sa’roni pada tahun 2010 

yaitu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari BMT 

Berkah Madani Cimanggis melalui uji validitas dan reliabilitas, analisis korelasi 

spearman, dan analisis regresi linier berganda. 

Muhammad Chairul Anam (2011); Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat 

(Deskriptif Kualitatif). Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chairul Anam 

pada tahun 2011, menjelaskan bahwa pendayagunaan dana ZIS mengunakan bentuk yang 

inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif tidak hanya mengunakan penyaluran dana 

secara tradisional saja tetapi juga mengunakan penyaluran secara produktif. 

Nuryanto Hari Mukti; Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi 

Umat  di  Lembaga  Amil  Zakat  Dompet  Dhuafa  Republika Cabang Yogyakarta. Pada 

penelitian ini memfokuskan pada program pemberian modal usaha serta pendampingan 

terhadap kelompok usaha yang pendapatannya di bawah UMR. Modal usaha berupa 

hibah, namun sistem yang digunakan serupa dengan qardhul hasan 

Sumarni (2017); Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan Sumarni ini menjelaskan 

penyaluran dana ZIS pada BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program 

pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan charity. Porsi yang lebih besar dialokasikan 

untuk program pemberdayaan masyarakat. 



 
 

 
 

METODE PENELITIAN 

JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang 

dilakukan ini juga termasuk tipe penelitian dekriptif. Sementara metode penelitian 

kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk 

mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada pengujian hipotesis, 

dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah 

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari 

fenomena yang diamati.72 

TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri, yang beralamatkan di  Jl. 

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

Alasannya karena BMT ini merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang peduli 

dan turut serta dalam pemberdayaan umat dan menyentuh masyarakat. BMT Bina Ihsanul 

Fikri juga mempunyai banyak cabang yang tersebar diseluruh penjuru Provinsi 

Yogyakarta, sehingga penghimpunan dan penyaluran zakat, serta pemberdayaan 

masyarakat lebih luas. 

SUBYEK PENELITIAN 

Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah individu yang dimintai 

informasi oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang 

diteliti. Subyek penelitian ini adalah karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

OBYEK PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Jadi yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana 

ZIS untuk program pemberdayaan masyarakat mandiri yang dilakukan oleh BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

 

                                                           
72 Prastowo Andi, Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2014, Hlm. 24 



 
 

 
 

JENIS DATA 

Data primer; adalah jenis data utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan data primer adalah dokumen yang 

berkaitan dengan distribusi zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di BMT Bina Ihsanul Fikri, 

serta juga hasil wawancara dengan karyawan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

dan penyaluran zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

Data sekunder; adalah data pendukung yang menguatkan data primer. Yang termasuk 

dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi, 

dokumentasi dari literature-literature atau bacaan yang relevan. 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Wawancara atau Interview; Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data, yang berkaitan dengan distribusi zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di 

BMT Bina Ihsanul Fikri, baik dengan karyawan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan dan penyaluran zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

Observasi; Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan 

terkait kegiatan baitul maal pada BMT Bina Ihsanul Fikri dalam penghimpunan dan 

penyaluran zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). 

Dokumentasi; Metode dokumentasi merupakan melakukan pengumpulan dokumen-

dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang 

lain.73 Metode ini digunakan peneliti  untuk mengumpulkan data yang dipakai sebagai 

sumber  penelitian yaitu  yang berkaitan dengan sejarah perkembangan BMT Bina Ihsanul 

Fikri, profil lembaga, data jumlah dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta penerima zakat, 

infaq, dan shadaqoh, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini. 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis dengan 

menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman mengungkapkan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang 

                                                           
73 Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, Beni, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, Bandung: 
Pustaka Setia, 2014, Hlm. 213 



 
 

 
 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.74 

TEKNIK PENGEKAN KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data merupakan mendemontrasikan nilai yang benar, menyediakan 

dasar agar hal itu dapat diterapkan, serta memperbolehkan keputusan luar yang dapat 

dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.75 

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai 

pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi merupakan suatu pendekatan 

terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara saksama dari berbagai 

sumber yang berbeda-beda dan berdiri sendiri–sendiri, dan sering kali juga dengan  alat  

yang  berbeda–beda  (contoh: membandingkan kesaksian lisan dengan catatan tertulis), 

atau mengacu pada perspektif teoritis yang berbeda.76 

Bagan 1. 

Model Triangulasi Sumber 

 

Sumber: Boy S. Sabarguna, 2008 

  

                                                           
74 Ibid., Hlm, 243 
75 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004, Hlm. 320 
76 Boy S. Sabarguna, Analisis pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI Press, 2008, Hlm. 25 



 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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. 

Tabel 1. 

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 

Cara-cara yang dilakukan oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri, anatara 

lain: 

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 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. 

Tabel 2. 

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  

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: 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. 

 

 



 
 

 
 

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. 

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 musibah yang sedang 

menimpa anggota, karyawan, atau masyarakat yang membutuhkan. 

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. 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. 

Tabel 3. 

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: Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

Bulan Oktober 2017 

 

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. Sampai saat ini, bangunan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

telah sampai pada bangunan dasar dan juga sudah dapat digunakan untuk santri-santri 

melakukan kegiatan.  

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. 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 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.  

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: 



 
 

 
 

Bidang Ekonomi 

Program Mitra Usaha Sejahtera (MUS) lewat zakat produktif bertujuan untuk 

membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, baik secara kelompok maupun 

individu. Program 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. 

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. 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. 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. 

Bidang Pendidikan 

Program Gerakan Orang Tua 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 pembelajaran 

selesai. 

 



 
 

 
 

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 

permurtadan. Program ini bertujuan agar masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul 

terhindar dari pemurtadan. 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin; 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 mengeluarkan dana minimal 

mencapai Rp. 12.900.000 setiap bulannya. 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun; 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 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.  

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. 

Bidang Kesehatan 

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 

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.   

Bidang Sosial dan Keagamaan 

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. 

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. 

Penyaluran Daging dan Hewan Qurban; 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. 

Bidang Sosial dan Kemanusiaan 

Sosial 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. 

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. 

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. 

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. 

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.  



 
 

 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan konsep lembaga keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maka 

terdapat dua bidang usaha yang harus dijalankan. Selain fungsi Tamwil sebagai 

pengembangan lembaga keuangan, BMT harus menjalankan fungsi sosial yang dilakukan 

oleh Baitul Maal. Dengan kedua konsep tersebut, demi tercapainya tujuan dari masing-

masing peran lembaga, BMT Bina Ihsanul Fikri telah memisahkan manajemen antara 

Baitul Maal dan Baitut Tamwil dengan pengelolaan terpisah. 

Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri telah berjalan dengan baik. Pola penghimpunan yang 

diterapkan dengan mewajibkan karyawan untuk membayar zakat penghasilannya dan 

mewakafkan sedikit penghasilannya setiap bulannya. Dengan kelebihan yang dimiliki 

BMT Bina Ihsanul Fikri, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat 

menghimpun dana zakat dan wakaf setiap bulannya dengan baik, dikarenakan banyaknya 

kantor cabang yang tersebar di seluruh Yogyakarta, serta memiliki jumlah karyawan yang 

banyak. Penghimpunan dana zakat dan wakaf dari Karyawan internal menjadi 

penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang paling konsisten jika 

dibandingkan dengan metode penghimpunan lainnya. 

Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri 

berdasarkan sejauh ini lebih difokuskan kepada pemberdayaan bidang sosial dan agama. 

Dapat dilihat dari fokus pemberdayaan masyarakat pada Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren Al-Amin, serta Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun. Semua program yang 

diterapkan dapat berjalan dan terkontrol dengan baik. Sementara program pemberdayaan 

masyarakat pada bidang ekonomi, program yang dijalankan BMT Bina Ihsanul Fikri tidak 

sepenuhnya berhasil. Di bidang ekonomi, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri 

memiliki 3 kelompok usaha dan beberapa individu usaha binaan dari Baitul Maal. Usaha 

binaan dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat berjalan dengan baik, 

kecuali pada usaha binaan di Ledok Timoho yang merupakan program pembinaan dengan 

memproduksi Sabun Melin. Dengan berbagai alasan, dapat disimpulkan pada program 

Kelompok Usaha Sabun Melin di Ledok Timoho yang sementara berhenti jika tidak lagi 

mendapatkan pesanan. Selain kelompok usaha Ledok Timoho, usaha yang dikembangkan 



 
 

 
 

berdasarkan usaha milik masing-masing individu, bukan program usaha milik Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Saran 

Pertama; Menigingat tugas serta program yang dijalankan oleh Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri, ada baiknya pihak BMT Bina Ihsanul Fikri menambah Sumber 

Daya Manusia (SDM) dalam divisi Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Kedua; Untuk penghimpunan dana zakat dari karyawan, ada baiknya bisa dikaji lebih 

dalam lagi, tentang tercapainya nishab dari karyawan tersebut. Jika belum tercapai 

nishab-nya, penulis menyarankan untuk mengganti zakat dari karyawan tersebut menjadi 

infaq wajib bagi karyawan setiap bulannya. 

Ketiga; Dengan tugas berat yang diemban oleh divisi Baitul Maal, ada baiknya jika 

pengelola Baitul Maal lebih difokuskan dengan tugas masing-masing. Artinya, tidak ada 

pengelola yang juga menjabat divisi atau jabatan lain. 

Keempat; Dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf, ada 

baiknya mulai mencoba mencari kerja sama dengan perusahaan lain. Dalam hal ini, 

perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang banyak merupakan perusahaan dengan 

potensi penghimpunan zakat yang besar. Selain itu, terus mensosialisasikan program-

program Baitul Maal kepada anggota maupun masyarakat, agar meningkatnya 

penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf. 

Kelima; Demi memaksimalkan kinerja dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul 

Fikri, ada baiknya jika mempunyai SDM atau program khusus untuk menunjang kegiatan 

pelaporan hasil kerja dari Baitul Maal itu sendiri. Dengan pelaporan kinerja yang semakin 

membaik, artinya Baitul Maal akan menjadi lembaga yang akuntabilitas serta lebih 

transparan. Hal ini, dapat dijadikan modal yang kuat untuk menarik lebih banyak 

Muzakki, yang juga akan meningkatkan jumlah dana penghimpunan yang dilakukan oleh 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 
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Lampiran: Catatan Observasi (Pengamatan) 

Kode: CO 

KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 

CO. 1 Mengamati kegiatan BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta 

1. Kondisi Kantor BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta 

2. Pelayanan Nasabah 

 

CO. 2 Mengamati dan melihat secara langsung 

kegiatan masyarakat yang dijadikan obyek 

dari penyaluran dana Zakat, Infak dan 

sedekah (ZIS) 

1. Alokasi penyaluran ZIS 

2. Model penyaluran ZIS 

3. Model pembinaan mustahiq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara Manager Baitul Mal BMT BIF 

Kode: CW. 01 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 01. A Bagaimana sejarah berdirinya BMT 

Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. B Apa visi misi BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta? 

 

CW. 01. C Apakah sudah ada managemen yang 

terpisah antara Baitul Mal dan Tamwil? 

 

CW. 01. D Sejak kapan Baitul Maal pada BMT BIF 

dikelola secara terpisah?  

 

CW. 01. E Bagaimana latar belakang berdirinya 

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. F Apa fungsi Baitul Maal BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. G Dialokasikan untuk apa saja dana ZIS 

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. H Bagaimana penyaluran ZIS BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. I Apa saja program pemberdayaan yang 

telah dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. J Apa kendala program pemberdayaan 

tersebut? 

 

CW. 01. K Sejauh ini upaya apa yang telah 

dilakukan BMT BIF dalam mengatasi 

kendala tersebut? 

 



 
 

 
 

CW. 01. L Bagaimana model pembiayaan yang 

diberikan BMT BIF untuk mustahiq? 

 

CW. 01. M Siapa saja dhuafa yang mendapatkan 

pembiayaan pada BMT BIF dan 

bagaimana kriterianya 

 

CW. 01. N Apa saja program pemberdayaan 

dibidang pendidikan? 

 

CW. 01. O Apa saja bentuk program kesehatan dan 

charity yang telah dilakukan BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 01. P Apa target Baitul Maal pada BMT BIF 

selajutnya? 

 

CW. 01. Q Bagaimana bentuk penghimpunan dana 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah? 

 

CW. 01. R Bagaimana menurut Bapak tentang 

indikator dari masyarakat yang berdaya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara Staf Baitul Maal BMT BIF 

Kode: CW. 02 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 02. A Sejak kapan anda bekerja di BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 02. B Apa tugas anda di BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta? Bagaimana fungsi 

Baitul Maal menurut anda? 

 

CW. 02. C Bagaimana pengelolaan ZIS pada BMT 

Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

 

CW. 02. D Dari mana sumber dana Baitul Maal?  

CW. 02. E Bagaimana Baitul Maal pada BMT BIF  

mengalokasikan dana ZIS? 

 

CW. 02. F Siapa saja mustahik penerima dana ZIS?  

CW. 02. G Bagaimana Implementasi dana ZIS 

untuk pemberdayaan? 

 

CW. 02. H Apakah ada penyaluran dana ZIS untuk 

pendidikan? Dan bagaimana 

penyalurannya? 

 

CW. 02. I Apakah ada penyaluran dana ZIS untuk 

kesehatan? Dan bagaimana 

penyalurannya? 

 

CW. 02. J Apakah ada hambatan atau kendala pada 

masyarakat terkait penghimpunan dan 

penyaluran dana zakat, infaq, dan 

shadaqah? 

 



 
 

 
 

CW. 02. K Bagaimana perkembangan Baitul Maal 

pada BMT Bina Ihsanul Fikri sejauh ini? 

 

CW. 02. L Bagaimana strategi Baitul Maal untuk 

penghimpunan dana zakat, infaq, serta 

shadaqah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara dengan Kordinator Kelompok Usaha Ledok 

Timoho 

Kode: CW. 03 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 03. A Sebutkan nama dan posisi anda dalam 

kelompok usaha di Ledok Timmoho ini! 

 

CW. 03. B Sejak kapan kelompok usaha ini anda 

didirikan? 

 

CW. 03. C Bagaimana latar belakang BMT Bina 

Ihsanul Fikri menyalurkan bantuan 

modal untuk kelompok usaha ini? 

 

CW. 03. D Bagaimana pendampingan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh BMT 

Bina Ihsanul Fikri terhadap kelompok 

usaha di Ledok Timoho ini? 

 

CW. 03. E Bagaimana perkembangan usaha 

kelompok Ledok Timoho setelah 

mendapat pembiayaan qardhul hasan 

dari BMT Ihsanul Fikri? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara dengan Anggota Kelompok Ledok Timoho 

Kode: CW. 04 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 04. A Apakah anda adalah nasabah dari BMT 

Bina Ihsanul Fikri 

 

CW. 04. B Bagaimana BMT Bina Ihsanul Fikri 

memberikan pembiayaan kepada usaha 

anda? 

 

CW. 04. C Dalam bentuk apa pembiayaan yang di 

berikan BMT Bina Ihsanul Fikri untuk 

kelancaran usaha anda? 

 

CW. 04. D Apakah anda sebagai nasabah 

berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang diberikan oleh BMT 

Bina Ihsanul Fikri? 

 

CW. 04. E Apakah pinjaman tersebut dirasa 

memberatkan untuk anda?  

 

CW. 04. F Apakah usaha yang anda lakukan berdiri 

sendiri atau usaha rintisan BMT Bina 

Ihsanul Fikri? 

 

CW. 04. G Apakah BMT Bina Ihsanul Fikri 

memberikan pendampingan terhadap 

usaha anda? 

 

CW. 04. H Bagaimana keadaan usaha anda setelah 

mengikuti program pendampingan yang 

dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri? 

 



 
 

 
 

CW. 04. I Apakah anda menemui masalah dalam 

hal perkembangan usaha anda? 

 

CW. 04. J Bagaimana bentuk pengawasan yang 

dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri 

dalam Kelompok Usaha Ledok Timoho 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara Anak Asuh Panti Asuhan 

Kode: CW. 05 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 05. A Apa sebab dan dorongan yang 

melatarbelakangi kamu tinggal di Panti 

Asuhan ini? 

 

CW. 05. B Bagaimana perasaan kamu tinggal di 

Panti Asuhan ini? 

 

CW. 05. C Apa kekurangan dan kelebihan Panti 

Asuhan ini? 

 

CW. 05. D Kegiatan apa saja yang diberikan oleh 

panti Asuhan ini? 

 

CW. 05. E Apakah kamu dapat manfaat dari 

kegiatan program yang ada di Panti 

Asuhan? 

 

CW. 05. F Apakah kamu ingin keluar dari Panti 

Asuhan ini? 

 

CW. 05. G Apa harapan kamu kedepannya?  

CW. 05. H Apa harapan kamu untuk panti asuhan 

ini kedepannya? 

 

CW. 05. I Apakah kamu merasakan adanya 

perbedaan setelah kamu tinggal di panti 

asuhan ini dan sebelum tinggal disini? 

 

  

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara Pengasuh/Pembina Santri Wirausaha 

Kode: CW. 06 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 06. A Dapatkah Bapak jelaskan profil Bapak?  

CW. 06. B Apa Visi dari Pondok Pesantren 

Wirausaha ini? 

 

CW. 06. C Dapatkah Bapak menjelaskan arah 

pemberdayaan yang diimplementasikan 

di dalam kegiatan dan program-program 

Pondok Pesantren Wirausaha? 

 

CW. 06. D Dapatkah Bapak menjelaskan program-

program yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Wirausaha ini? 

 

CW. 06. E Bisakah Bapak menceritakan dari mana 

saja santri-santri yang ada disini berasal? 

 

CW. 06. F Bagaimana program pemberdayaan 

untuk Pondok Pesantren Wirausaha? 

 

CW. 06. G Apa tujuan dari Pondok Pesantren 

Wirausaha ini? 

 

CW. 06. H Bagaimana Bapak memantau kegiatan 

atau pekerjaan santri-santri setiap hari? 

 

CW. 06. I Dari mana biaya oprasional kebutuhan 

anak dan Pondok Pesantren Wirausaha 

ini? Apakah BMT Bina Ihsanul Fikri 

yang menanggung seluruh operasional 

disini? 

 



 
 

 
 

CW. 06. J Strategi pendidikan yang seperti apa 

Bapak ajarkan kepada santri di Pondok 

Pesantren Wirausaha ini? 

 

CW. 06. K Sejauh ini peran dan upaya apa yang 

telah dilakukan BMT BIF dalam Pondok 

Pesantren Wirausaha ini? 

 

CW. 06. L Apakah BMT Bina Ihsanul Fikri 

memberikan pendampingan terhadap 

santri-santri di Pondok Pesantren 

Wirausaha ini? 

 

CW. 06. M Apa harapan Bapak dalam 

perkembangan anak-anak asuh di 

Pondok Pesantren Wirausaha ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Wawancara Santri Pondok Pesantren Wirausaha 

Kode: CW. 07 

KODE PERTANYAAN KETERANGAN 

CW. 07. A Apa sebab dan dorongan yang 

melatarbelakangi kamu tinggal di 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun  

ini? 

 

CW. 07. B Bagaimana perasaan kamu tinggal di 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun 

ini? 

 

CW. 07. C Apa kekurangan dan kelebihan Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun ini? 

 

CW. 07. D Kegiatan apa saja yang diberikan oleh 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun  

ini? 

 

CW. 07. E Apakah kamu mendapatkan manfaat 

dari kegiatan program yang ada di 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun 

ini? 

 

CW. 07. F Apakah kamu ingin keluar dari Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun ini? 

 

CW. 07. G Apa harapan kamu kedepannya?  

CW. 07. H Apa harapan kamu untuk Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun ini 

kedepannya? 

 

CW. 07. I Apakah kamu merasakan adanya 

perbedaan setelah dan sebelum tinggal 

 



 
 

 
 

di Pondok Pesantren Wirausaha Al-

Maun  ? 

CW. 07. J Apakah pihak dari BMT BIF juga 

melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan seluruh satri di Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun ini? 

Bentuknya seperti apa? 

 

CW. 07. K Apakah anda mengenal seluruh santri? 

Kalau iya, bisa dijelaskan tentang santri-

santri yang ada di Pondok Pesantren 

Wirausaha Al-Maun ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: Catatan Analisis Dokumen 

Kode: CD 

KODE DOKUMENTASI INDIKATOR 

CD. 01 Kegiatan-kegiatan penyaluran dana ZIS 

melalui laporan keuangan Baitul Maal 

1. Bidang Pendidikan 

2. Bidang Kesehatan 

3. Bidang Sosial dan Keagamaan 

4. Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 

Jum’at, 20 Oktober 2017 

KODE: CW. 01 (SUTARDI) 

JAWABAN: 

A. Terkait hal itu, nanti bisa dikirim atau nanti dikasih sama pihak pusat. Nanti 

kamu bisa membaca dan memahaminya sendiri terkait sejarah terbentuknya 

BMT Bina Ihsanul Fikri. 

B. Visi, Misi, dan Tujuan juga ada di file itu. File itu memang disiapkan untuk 

laporan yang magang atau penelitian. Nanti dipahami lagi sendiri. 

C. Terpisah. Manajemen Baitul Maal dan Baitut Tanwil sudah terpisah. 

D. Manajemen Baitul Maal dan Baitut Tanwil sudah terpisah sejak lama. Sudah 

terpisah sejak tahun 2010. 

E. Iya, hampir sama seperti sejarah dari BMT Bina Ihsanul Fikri. Semua ada di 

file-file tersebut. 

F. Fungsi BMT BIF khususnya pada Baitul Maal yaitu, pertama, menjembatani 

antara orang kaya dan orang miskin, karena Baitul Maal pada BMT BIF ini 

sebagai perantara bagi orang kaya dan orang miskin. Misalkan orang kaya 

berzakat, infaq, ataupun shadaqah lewat BMT BIF, dana itu akan digulirkan 

untuk pemberdayaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kedua, fungsi 

kedua untuk pemberdayaan serta pendampingan bagi kaum dhuafa dimana 

dana tersebut didapat dari muzakki. 

 



 
 

 
 

Pemberdayaan yang saya maksud ada dua, yaitu: 

1. Memberikan zakat produktif dengan memberikan dana dari Baitul Maal 

untuk yang membutuhkan. 

2. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi kaum yang membutuhkan, supaya 

mereka sebagai mustahiq bisa secara profesional dalam usaha yang 

dikembangkan lewat dana dari Baitul Maal. 

G. Pertama, seperti yang saya sebut barusan, dalam bentuk zakat produktif. 

Kedua, BMT BIF juga menggulirkan dana untuk pemberdayaan desa-desa 

binaan. Desa binaan dari BMT BIF ada 5 desa di daerah Gunungkidul 

(Saptosari, Tepus, Wunut, Blimbingsari, dan Legundi). Ketiga BMT BIF juga 

mempunyai sebuah Pondok Pesantren Wirausaha. Pesantren Wirausaha ini 

untuk mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta yang tergolong tidak mampu atau 

tidak berdaya. Mahasiswa tersebut dibantu oleh BMT BIF dalam memenuhi 

kebutuhan kuliahnya. Namun BMT BIF tidak memenuhi secara 100% 

kebutuhan mahasiswa tersebut, melainkan BMT BIF memberikan subsidi 

bantuan pada mahasiswa-mahasiswa yang tergolong tidak mampu. BMT BIF 

membantu kebutuhan mahasiswa di dalam pondok pesantren tersebut, dan juga 

memberikan pendampingan edukasi pada bidang ekonomi dan dibina untuk 

berwirausaha. Serta yang keempat yaitu dalam bentuk Panti Asuhan Al-Amin. 

H. Untuk fakir dan miskin, untuk desa-desa binaan, untuk pelayanan kesehatan, 

dan sebagainya. 

I. Pertama BMT BIF mempunyai kelompok-kelompok usaha di daerah Ledok 

Timoho, Kota Yogyakarta. Disana ada sekitar 15 Ibu-ibu yang dibina untuk 



 
 

 
 

usaha. Disana terdapat berbagai macam usaha salah satunya adalah penjahit, 

angkringan, dan lainnya. Kedua BMT BIF mempunyai kelompok Ibu-ibu di 

daerah Keparakan. Disana ada sekitar 22 Ibu-ibu yang dibina oleh BMT BIF. 

Yang terakhir BMT BIF juga melakukan pendampingan dalam pemberdayaan 

di desa-desa binaan. 

J. Pertama yaitu pergantian SDM pada BMT BIF di bidang Baitul Maal. Kedua, 

SDM tidak begitu paham tentang program-program pemberdayaan maupun 

tentang pengelolaan baitul maal nya itu sendiri. Ketiga, dari sisi masyarakat 

yang sulit sadar. Kebanyakan dari masyarakat hanya ingin meminta, dalam 

artian hanya dalam uang nya saja, sulit untuk didampingi dan dibina. Tapi 

pihak BMT BIF juga punya cara dengan mengadakan pengajian rutin di desa-

desa tertentu setiap bulan satu kali pengajian. Hal ini untuk membangkitkan 

mental-mental masyarakat agar bisa berdaya dan mandiri. 

K.  SDM harus dilatih agar berkompeten. SDM juga diberi gaji yang sesuai. Serta 

masyarakat juga di edukasi agar mereka dapat tumbuh mental untuk berubah 

lebih maju. 

L. 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. 

M. Pertama keluarga dari individu tersebut tidak memiliki pekerjaan dan ekonomi 

rendah. Kedua, individu tersebut memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya 



 
 

 
 

tidak mencukupi ekonomi keluarganya. Sebagai tambahan individu tersebut 

memiliki rumah yang kurang layak. 

N. Panti Asuhan Al-Amin dan Pondok Pesantren Wirausaha 

O. 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. 

P. BMT BIF dalam program pemberdayaan menginginkan masyarakat dapat 

segera keluar dari zona kemiskinan dengan cara memberikan pembiayaan, 

serta masyarakat dapat hidup sejahtera. 

Q. Pertama, dari seluruh karyawan BIF di seluruh kantor cabang rutin membayar 

zakat, infaq, maupun shadaqah nya lewat BMT BIF setiap bulannya. Kedua, 

lewat penghimpunan dari masyarakat. BMT BIF juga kerap memasukkan 

proposal-proposal untuk penghimpunan dana ZIS. Yang terakhir BMT BIF 

juga menghimpun dana dari kotak amal yang disebar di masyarakat, di warung-

warung untuk menghimpun infaq dan shadaqah. 

R. Kategori individu sudah berdaya yaitu saat individu tersebut sudah dapat 

mengeluarkan ZIS untuk kaum yang lebih membutuhkan, yang semulanya 

individu tersebut adalah penerima ZIS. Katogori lainnya yaitu sudah tidak 

dibina atau diberdayakan oleh BMT BIF lewat Baitul Maalnya, melainkan 

berganti lewat Baitut Tamwil. Indikatornya yaitu individu tersebut sudah 

tercapai target pangan dalam sehari, yang sebelumnya pangannya sebagai 

kaum dhuafa terbilang kurang mencukupi dalam sehari. Yang kedua 

penghasilan dari individu tersebut minimal sudah UMR atau diatasnya. 



 
 

 
 

Senin, 23 Oktober 2017 

KODE: CW. 02 (AHMAD NURALI) 

JAWABAN: 

A. Sejak bulan Maret tahun 2014. 

B. Sebagai divisi di baitul maal pada BMT BIF. Fungsi di baitul maal yaitu 

menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, dimana dana dari penghimpunan 

tersebut dana ini akan kami kelola, dan kemudian akan kami salurkan pada 

mustahiq atau orang-orang yang berhak, termasuk 8 asnaf. Sebagaimana pada 

visi-misi pada baitul maal menjadi lembaga sosial yang terpercaya dan 

terdepan dalam pelayanan sosial. (visi, misi, tujuan khusus baitul maal pada 

BMT BIF) 

C. Pertama, kami membuat rekening koran, dimana rekening koran ini berguna 

untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah. Jadi, kami membuat 

rekening tersebut di setiap kantor-kantor cabang maupun pusat. Tetapi terdapat 

beberapa rekening baru dan lebih khusus terkait program-program yang ada, 

misalnya rekening untuk penghimpunan dana wakaf dan rekening untuk 

penghimpunan program orangtua asuh mandiri. 

D. Program pengumpulan: 

1. Zakat Multi Manfaat, 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. 

2. Zakat Manfaat Khusus, 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. 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. Jika 

ditotal sampai dikisaran 4-6 juta dana yang dapat dihimpun oleh BMT BIF 

setiap bulannya. 

3. Infaq Baroqah Utama, 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.  



 
 

 
 

4. Program Shadaqah Tumbuh Sejahtera, 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. 

5. Wakaf Uang / Tunai, 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. Untuk wakaf uang yang telah diwakafkan di baitul maal 

BMT BIF, wakif akan mendapatkan sebuah sertifikat wakaf jika telah 

mewakafkan atau melakukan wakaf secara kumulatif dengan jumlah 

minimal 500 ribu. Sementara jika masih dibawah 500 ribu, sementara 

wakif akan diberi kupon wakaf. Misalnya ada anggota yang meminjam 

sudah 5 kali, berarti sudah mewakafkan uangnya 50 ribu. Kalau dia ada 

niat mewakafkan lebih dari itu, silahkan. Nanti ketika sudah diatas 500 

ribu jumlahnya, pihak baitul maal akan memberikan sertifikat wakaf. 

Nanti tidak terasa anggota sudah mewakafkan uangnya sampai 500 ribu 

atau lebih. Ini juga sebagai motovasi untuk yang ingin mewakafkan 

uangnya di baitul maal. 

6. Wakaf Pembangunan Panti, 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 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. 

7. 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.  

E. Dana zakat, infaq, dan shadaqah dialokasikan sesuai dengan program yang ada 

pada baitul maal di BMT BIF  

Program: 

1. 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. 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. Program ini sudah diikuti oleh 3 kelompok masyarakat yang ada 

di sekitar Yogyakarta. 3 kelompok tersebut tersebar di Ledok Timoho, 

Keparakan (akad al-qard) (pertama 22 orang, kedua 19 orang), serta 



 
 

 
 

Sayidan (pertama 26 orang dan kedua 17 orang). Prosesnya, dari anggota 

kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan program ini, baitul maal 

selanjutnya men-data satu per satu dari anggota tersebut. Baitul maal 

mencoba mengulik informasi seperti pekerjaan, jenis usaha, jumlah 

penghasilan, dan terkadang sampai di survey tempat tinggal, serta data 

pendukung lainnya.  Program ini juga terdapat masalah, seperti ada salah 

satu dari kelompok usaha di Sayidan yang belum bayar cicilan uang pokok 

sama sekali tetapi ia sudah pindah rumah. 

Usaha sabun melin di Ledok Timoho tidak lancar karena pemasaran yang 

sulit dan mahalnya biaya pokok. Sabun Melin ini produk dari Aisyiyah, 

sabun melin ini lebih ke produk untuk kalangan tertentu. Soal angsuran, 

mereka sudah tidak dilanjut. Tapi waktu saya isi pengajian disana, saat 

saya sosialisasi soal wakaf uang, mereka antusias untuk ikut donasi. Jadi 

kita tidak dapat angsuran, malah dapat wakaf uang. Alhamdulillah seperti 

itu. 

Untuk kelompok usaha lain itu dibebaskan. Pinjaman yang diajukan untuk 

penambahan modal usaha mereka masing-masing. Ada salah satu usaha di 

kelompok Keparakan. Ibu itu buka Laundry. Usahanya sangat lancar. 

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. 

 



 
 

 
 

2. Program Pendidikan: 

• 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. 

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.  

• 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 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. Program ini sebenarnya diharapkan dapat 

berjalan satu kali dalam sebulan, tetapi belum dapan berjalan lancar 

sehingga belum terlaksana 100%. 

• 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. 

Baitul maal juga telah menyiapkan relawan. Tetapi relawan-relawan 

yang disiapkan hanya sebatas pihak internal, baik dari karyawan 

maupun anggota. Jadi, pihak PRM Muhammadiyan Gedongkuning 

mengakomodir dalam bidang akademis. Dalam artian, pihak PRM 

Muhammadiyah Gedongkuning menyiapkan pengajar-pengajar untuk 

santri-santri di panti asuhan. Sementara peran baitul maal yaitu pada 

bagian pengelolaan keuangan di panti asuhan. 

• 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 

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. 

• 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. 

3. Program pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis dilakukan satu 

tahun sekali yang bertempat di BMT BIF kantor pusat. 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. 

4. Program: 

• 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.  

• 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. 



 
 

 
 

• 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. 

• Program ini berjalan saat pembangunan panti asuhan al-amin belum 

terlaksana dan belum selesai. Ketika pembangunan sudah selesai, 

program ini dialihkan kepada pengajian umum, bukan hanya untuk 

kaum Dhuafa. Pengajian umum ini melibatkan pengajian masjid 

baiturrahman, masjid khorunnisa, serta pengajian ibu-ibu di daerah 

sekitar panti asuhan. Program ini juga bekerjasama dengan PRM 

Muhammadiyah Gedongkuning. 

• 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 

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. 

5. Program: 

• Sosial Care program tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena 

musibah. Di poin ini sudah kita bahas tadi 

• Bantuan sedekah air bersih bagi masyarakat yang kekurangan air 

bersih. Poin ini juga sudah 

• Bantuan rumah kebakaran. Poin ini juga sudah dibahas diatas 

• 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. 



 
 

 
 

• Pemberian pakaian pantas pakai bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Program ini insidental. Sudah tadi kita bahas, seperti bantuan untuk 

korban kebakaran. 

• 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. 

6. Pelayanan pada program wakaf ini masih dilakukan dengan cara jemput 

bola. Terkadang juga lewat Pak Tardi dan Pak Ridwan, yang selanjutnya 

diserahkan kepada saya. 

7. 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. 

 

 



 
 

 
 

F.  Untuk mustahiq, saya tidak bisa menyebutkan satu per satu. Tetapi saya ada 

datamya yang nanti akan saya berikan untuk kepentingan penelitian. 

G.  Untuk pemberdayaan, sudah kita bahas tadi berdasarkan brosur yang saya 

jelaskan barusan, terutama yang tentang penyaluran dana zakat produktif. 

H. Untuk program pendidikan, ini juga sudah dibahas di brosur tadi, tentang panti 

asuham, program orangtua asuh, dan sebagainya. 

I. Untuk kesehatan, ini juga sudah dibahas berdasarkan brosur di bagian 

pentasyarufan. 

J. Kendala dari segi legalitas. Baitul maal disini belum berbadan hukum sosial, 

masih menumpang pada lembaga tamwil, sehingga sulit mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. 

K. Alhamdulillah, bekaitan dengan penggalangan atau penghimpunan dana zakat, 

infaq, shadaqah, serta wakaf, setiap tahun selalu ada peningkatan. 

Perkembangan dana zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf sudah cukup 

memuaskan tetapi belum begitu maksimal. Tetapi suatu kekurangan pada 

baitul maal disini yaitu tidak mempunyai data statistik terkait dana ziswaf, 

hanya sebatas laporan keuangan saja. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM 

yang dimiliki pihak BMT khususnya baitul maal, dan SDM yang terpecah 

fokus dan konsentrasinya dengan tugas ganda akibat kurangnya SDM baitul 

maal. Menurut saya, jika baitul maal mempunyai data statistik yang lengkap, 

akan memudahkan divisi baitul maal untuk bekerja dan merencanakan target 

selanjutnya. Lagi-lagi, ini terbentur dengan kurangnya SDM. 



 
 

 
 

L. Sudah berbagai langkah dilakukan oleh puhak baitul maal, salah satunya kami 

mengadakan pengajian akbar yang bertempat di panti asuhan. Pengajian akbar 

sudah digelar dua kali. Dalam pengajian ini juga dilakukan penggalangan dana 

untuk panti asuhan yang hasilnya sejauh ini terbilang lumayan besar. Pengajian 

akbar pertama dapat menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp. 160 Juta. 

Pengajian akbar yang kedua bertepatan dengan peresmian panti asuhan, baitul 

maal dapat menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp. 46 Juta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Jum’at, 3 November 2017 

KODE: CW. 03 (IBU SYAMSIYAH) 

JAWABAN: 

A. Nama saya Syamsiyah. Disini saya sebagi Bendahara dari kelompok usaha 

Ledok Timoho. 

B. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun lalu, saya juga hampir lupa. Coba nanti 

dikonfirmasikan lagi ke Mas Ali. 

C. 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. 

D. 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. 



 
 

 
 

E. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sabtu, 4 November 2017 

KODE: CW. 04 (IBU SYAMSIYAH) 

JAWABAN: 

A. Iya, saya anggota dari BMT Bina Ihsanul Fikri. 

B. Ya hampir sama seperti sejarah yang saya jelaskan kemarin. Setelah 

pembentukkan kelompok, pihak dari BMT BIF memberikan pinjaman. Lalu 

kelompok saya meminjam 300 ribu ke BMT BIF. 

C. Jadi pinjaman itu sifatnya pinjaman yang dikembalikan yang diangsur setaip 

bulan..  

D. Pinjaman tersebut awalnya dikembalikan. Saya sudah mengangsur kalu tidak 

salah 3 kali. Tetapi ini angsurannya juga tidak jalan. 

E. Kalau saya merasa tidak memberatkan. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, 

itu sama sekali tidak memberatkan. Kalau dikelola lantas bisa berkembang, itu 

bagus dan tidak memberatkan Karena ya, itu tadi. Dari pihak BMT BIF nya 

tidak meminta, dari pihak kita juga tidak aktif membayarkan. Pihak BMT BIF 

juga tidak mengingatkan kita saat angsuran. Karena mungkin mereka tahu 

kalau kelompok usaha kita jalan di tempat. Karena kita pemasarannya tidak 

jalan, ditambah lagi biaya produksinya mahal. Tapi kalau ada pesenan, kita 

masih memproduksi, ya sekedar dari pesenan aja.  

F. Berhubung ini usaha yang dibentuk BMT BIF, jadi ini bukan usaha dari kita. 

Dalam artian, BMT BIF yang mengajak kita untuk membuat usaha sabun melin 



 
 

 
 

ini, dengan difasilitasi pelatihan dan pinjaman untuk modal produksi, yang 

selanjutnya dipasarkan dibantu oleh pihak BMT BIF 

G. Pendampingan ini awalnya pelatihan. Setelah itu bentuknya menjadi pinjaman 

modal. Setelah diproduksi, BMT BIF membantu dalam bentuk pemasarannya. 

Seperti itu pendampingannya 

H. Jadi, waktu kita dibantu dalam hal pemasaran, kelompok kita jadi aktif. Kalau 

melakukan pemasaran sendiri, kita belum bisa melakukannya, masih repot. 

Jadi dibantu oleh BMT BIF, dan bantuan itu sangat membantu kita. 

I. Ada kendalanya juga, misalnya sudah di produksi lantas tidak bisa 

memasarkannya juga menjadikan kendala. Jadi di bantu oleh BMT BIF soal 

pemasaran tersebut. Tapi setelah BMT BIF tidak membantu dalam hal 

pemasaran, kita juga kerepotan. Soalnya masyarakat juga kalau membeli sabun 

pasti yang dicari sabun-sabun yang sudah ada dipasaran. Nah , sabun melin ini 

kan sabun yang ramah lingkungan, yang busanya tidak banyak. Tapi ada dari 

beberapa warga yang beranggapan kalau lagi nyuci tapi busa nya tidak banyak 

malah rasanya kurang. Mungkin juga karena Mas Ali hanya sendiri, jadi 

semuanya kewalahan. Disini saja ada 4 kelompok, belum lagi ditempat lain. 

Jadi se[erti kekurangan tenaga untuk mengurus semuanya. Alhamdulillah Mas 

Ali masih sering berkunjung. Jadi, pihak BMT BIF tau kalau usaha ini belum 

berjalan maksimal. Saya juga sempat bertanya tentang kelanjutan dari 

angsuran. Mas Ali jawabnya nanti kalau itu saya tanyakan ke Pak Sutardi. 

Sampai saat ini belum dikasihtau lagi, walaupun Mas Ali nya masih sering 

berkunjung.  



 
 

 
 

J. 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Senin, 30 Oktober 2017 

KODE: CW. 05 (FERI FIRMAN) 

JAWABAN: 

A. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Masuk SMA, saya pergi ke Pondok 

Pesantren di Magelang, karena ada teman satu kampung saya yang di Pondok 

itu juga. Sampai disana, saya merasa belum terbiasa jauh dari keluarga, saya 

merasa kangen dengan keluarga, jadi saya tidak betah disana. Kebetulan di 

Jogja ada Kakak saya yang berkuliah disini. Setelah itu, Kakak saya menjemput 

saya di Pondok Pesantren di Magelang, dan membawa saya kesini, agar lebih 

dekat dengan Kakak. Kakak saya tinggal di Jalan Pramuka sini, dan berkuliah 

di Universitas Ahmad Dahlan. 

B. Saya merasa senang tinggal disini. Saya senang dekat dengan Kakak saya. 

Disini juga banyak teman yang mau membimbing dan membantu saya. Saya 

merasa suasana di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan ini lebih nyaman. 

C. Kekurangan yang saya rasakan, namun tidak begitu signifikan, saya merasa 

masih belum cukup pengajar di panti asuhan ini dalam bidang-bidang lain 

selain agama. Sementara ini hanya baru bahasa inggris saja. Tapi selain itu saya 

sudah cukup senang dengan keadaan disini. Kelebihannya disini banyak teman. 

Teman yang nginap disini maupun teman yang dari luar. 

D. Kami dibangunkan jam setengah 4 untuk persiapan Sholat Subuh. Setelah 

Sholat Subuh kita lanjut pengajian. Setelah itu persiapan untuk berangkant ke 

sekolah. Sebelum berangkat, biasanya kami belajar dulu sedikit-sedikit atau 

mengerjakan tugas. Pulang sekolah, saya langsung Sholat Ashar dan lanjut 



 
 

 
 

istirahat sebentar. Setelah itu saya bersih-bersih panti asuhan ini atau main di 

sekitar sini setelah bersih-bersih. Masuk waktu Maghrib, kita Sholat Magrib 

dan dilanjut belajar, baik belajar mengaji maupun belajar hal lain, misalnya 

Bahasa Inggris. 

E. Dulu saya belum lancar mengaji, sampai disini, saya sudah agak lancar 

mengaji. Karena disini sangat dibimbing dalam mengaji. 

F. Saya belum kepikiran untuk hal itu. Tapi sayan ingin berkuliah di Jogja. Belum 

tahu apakah akan meninggalkan Panti Asuhan ini atau tetap berada disini. 

G. Saya berharap bisa menjadi orang sukses dengan berbekal apa yang diajarkan 

di sekolah dan di Panti Asuhan ini. 

H. Selain pada kekurangan yang dibahas tadi, saya sudah merasa cukup puas 

dengan keberadaan saya di Panti asuhan ini. 

I. Saya merasa perbedaan saya yang sangat signifikan sebelum dan sesudah 

tinggal disini yaitu pada hal saya sudah mulai lancar mengaji. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Senin, 30 Oktober 2017 

KODE: CW. 06 (ASIH WIYONO) 

JAWABAN: 

A. Bapak Asih Wiyono. Saya asli dari Imogiri, tetapi saya tinggal di Boyolali. 

Saya juga sempat berdagang di Jakarta. Setelah itu saya kembali ke Jogja dan 

bekerja menjadi Security di suatu SMA, sebelum akhirnya saya bertemu 

dengan Pak Efendi Rimawan. Bersama beliau saya dibimbing dalam bidang 

agama, sampai saya bisa lancar mengaji. Setelah itu saya diminta untuk 

menjaga dan membantu panti ini oleh Pak Rimawan, dan saya bersedia untuk 

membantu, sekaligus saya menjadikan sisa umur saya untuk mengabdi kepada 

panti asuhan ini. Saya berada disini ingin mengabdikan diri saya agar saya bisa 

memanfaatkan sisa usia saya untuk panti asuhan ini. 

B. Visi, misi, serta tujuan dari pondok dan panti asuhan ini lebih ditujukan untuk 

anak-anak yang memang membutuhkan dan kekurangan. Dengan berdirinya 

panti untuk membimbing anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang 

cerdas, berbudi dan berakhlak. 

C. Semua sudah diprogramkan oleh pihak BMT BIF dan pihak PRM 

Muhammadiyah Gedongkuning. Saya tinggal menjalankan, dan mengawasi 

anak-anak dalam menjalankan program. 

D. Disini, dalam kurun waktu tertentu, saya berharap anak-anak bisa menghafal 

Al-Qur’an. Misalnya, Pembelajaran yang kami ajarkan untuk anak-anak 

ditargetkan agar bisa menghafal sekian Juz dalam sekian bulan. Setiap setelah 



 
 

 
 

Magrib, seluruh anak-anak, baik yang mukim maupun yang tidak bermukim 

disini ikut mengaji sampai Isya. Sementara yang bermukim, setiap setelah 

Subuh juga mengaji sampai menjelang pagi. Setelah itu anak-anak diberi waktu 

untuk belajar sebelum berangkat sekolah. Disini juga tidak hanya pelajaran 

agama saja. Anak-anak juga belajar Bahasa Inggris setiap Selasa malam dan 

Jum’at malam. Pengajarnya adalah Relawan yang dibawa oleh Pak Rimawan. 

Setelah Ashar, biasanya anak-anak diajar mengaji. Karena belum semua anak 

pulang sekolah, jadi seadanya anak saja yang diajar mengaji, hanya satu anak 

yang baru pulang sekolah, sisanya sampai disini sebelum Magrib. Tiap sore 

biasanya jika ingin mengaji, saya ajar mengaji untuk anak itu. Atau terkadang 

saya suruh dia bermain sepeda keliling sekitar sini, agar dia bisa bersepeda 

dengan lancar dan hafal dengan lingkungan. Kebetulan anak ini yang dari NTT 

awalnya memang pemalu dan tidak bisa bersepeda, jadi saya suruh dia bermain 

sepeda setiap sore. Jika dia sedang malas bersepeda, dia disini belajar mengaji 

atau bersih-bersih. Jika hari libur, anak-anak biasanya melakukan kerja bakti 

di panti ataupun di sekitar panti asuhan ini. Anak-anak juga suka mengisi hari 

libur dengan berolahraga, misalnya “ping-pong”, badminton di GOR dekat-

dekat sini, dan apapun kegiatan yang jelas dan positif. Selain itu, anak-anak 

juga sering diajak oleh Pak Aji untuk belajar bahasa inggris diluar, dengan cara 

belajar mencari dan berbicara pada orang asing di sekitaran Keraton 

Yogyakarta. 

E. 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 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. 

F.  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. 

G. Karena saya tingal disini, jadi saya mudah memantau anak-anak. Jika ada anak 

yang ingin pergi, harus izin dengan saya. Izinnya pun harus jelas tujuannya. 

Tidak dengan alasan yang sembarangan. Misalnya hari libur ada anak yang 

ingin pergi keluar dengan keterangan yang jelas, saya akan mengijinkan. Tapi 

jika tidak jelas, saya tidak mengijinkan. Jika alasannya berhubungan dengan 

sekolah, panti atau urusan lain yang memang harus segera mereka selesaikan, 

saya pasti mengijinkan, asal saya paham kemana mereka pergi, dengan siapa 

mereka pergi, dan sebagainya. Setiap sore, saya juga mengijinkan untuk anak-

anak bermain disekitar sini, dengan syarat jangan terlalu jauh dan keluar dari 

lingkungan sini. 

H. 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. 

I. Saya tidak mempunyai strategi khusus. Saya hanya menjalankan program-

program yang sudah ada. Saya hanya mewajibkan anak-anak untuk mengikuti 

semua program yang sudah ada. 

J. 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. 



 
 

 
 

K. 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.  

L. Saya berharap anak-anak disini menjadi anak-anak yang sukses suatu saat 

nanti, serta sukses dunia dan akhirat. Saya juga berharap mendapatkan donatur 

lain untuk membantu Panti Asuhan ini, agar kami tidak terlalu bersandar pada 

BMT BIF. Karena sejauh ini peran dari BMT BIF memang sangatlah penting 

bagi kami. 

Jika saya melihat dari mimik wajah serta kebiasaan mereka, saya melihat mereka 

senang dan enjoy berada di panti asuhan ini. Saya melihat seperti tidak ada rasa 

tekanan atau pikiran lain tentang panti asuhan ini. Karena pondok ini tidak seperti 

di tempat lain. Disini lebih fleksibel, karena disini hanya untuk pondok saja dengan 

sedikit dilengkapi pelajaran-pelajaran agama dan yang lainnya. Sisanya bisa 

mereka dapatkan saat mereka berada di sekolah. Disini juga anak-anak 

mendapatkan uang saku setiap harinya. Mereka juga akan dibantu jika memang ada 

kebutuhan lainnya, misalkan kebutuhan sekolahnya, seperti bayaran sekolah, buku, 

print tugas, dan kebutuhan sekolah lainnya. Bukan hanya itu, kebutuhan lainnya 

juga dibantu, misalnya mereka butuh uang untuk pangkas rambut, atau sesekali 



 
 

 
 

untuk pakaian, semua harus bilang pada saya. Nanti pasti saya bantu dan penuhi. 

Mungkin itu yang membuat mereka terlihat senang dan enjoy berada di panti 

asuhan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Selasa, 31 Oktober 2017 

KODE: CW. 07 ( BAYU PURWANTO) 

JAWABAN: 

A. Jadi, waktu itu belum ada pondok pesantren al-maun ini. Waktu itu saya masih 

jadi ta’mir di masjid ini. Kebetulan setelah satu tahun, ada rencana program 

pondok pesantren al-maun. Dahulu, tempat pondok itu sebelumnya dijadikan 

kos-kosan. Namun setelah itu diwakafkan untuk pondok pesantren al-maun. 

Setelah itu, ta’mir nya ditarik untuk dijadikan santri dari pondok pesantren ini. 

Kalau motivasi yang mendorong saya ada disini, saya menganggap daripada 

nge-kos, lebih baik saya jaga masjid sekalian tinggal disini. Sebetulnya sama 

saja, kalau dulu sebelum ada pondok, saya tinggal disini, diatas masjid ini, 

kalau sekarang saya tinggal di pondok pesantren. Memang awalnya saya sudah 

berniat tinggal di masjid ini.  

B. Kalau ditanya perasaan tinggal disini, sebenarnya saya sudah menjadi ta’mir 

dan tinggal di masjid sejak SMA di Wonosari, dulu. Jadi ketika tinggal disini, 

saya sudah terbiasa karena sebelumnya sudah 3 tahun tinggal di masjid. Dulu 

awal-awal, banyak menyebar dan menempel sticker sebagai open recruitment 

istilahnya. Banyak yang datang, sekali datang ada 4 orang. Tetapi sejauh ini, 

yang bertahan cuma 1 dari 4 orang itu. Karena mereka menganggap disini sama 

seperti pondok pesantren biasanya. Padahal disini penerapannya tidak seperti 

itu, mulai dari pola, sistem, sampai kajiannya berbeda dari pondok pesantren 

pada umumnya. Disini intensitas mengajinya atau belajar ilmu agamanya tidak 

seperti pondok pesantren biasanya. Disini lebih kepada kemasyarakatan, dalam 



 
 

 
 

arti hal-hal sosial. Contohnya, jika ada pengajian di masyarakat, ikut ke 

pengajian tersebut. Kalau di masyarakat ada kerja bakti, kita ikut partisipasi. 

Sampai kita juga ikut di organisasi remaja yang ada disini. Karena background 

orang berbeda-beda, mungkin saya berpikir kalau orang yang tidak jadi tinggal 

di pondok ini, dia tidak cocok dengan hal-hal yang saya sebutkan barusan. 

C. Kelebihannya, disini kan sebagai pondok mahasiswa atau yang sudah bekerja. 

Di pondok mahasiswa lainnya, mereka hanya fokus terhadap teori-teori, 

misalnya mengaji atau teori agama lainnya. Kalau disini lebih kepada praktik 

dikehidupan sehari-hari. Jadi, ketika keluar dari pondok ini, sudah terbiasa 

menghadapi masyarakat, tidak gugup, atau tidak bingung lagi. Saat kita keluar 

dari pondok pesantren ini, kita selanjutnya akan berdakwah di masyarakat. 

Karena kita disini sudah terbiasa dengan kondisi masyarakat yang ada, kita 

punya kelebihan disitu. Selain menjadi muadzin tiap waktu sholat, santri disini 

juga terkadang menjadi khotib pengganti dari khotib yang sedang berhalangan 

hadir. Kalau pas pengajian bapak-bapak pengisinya berhalangan hadir, kita 

juga disuruh isi pengajian tersebut. Dari hal-hal tersebut, mental kita di 

masyarakat pasti tumbuh. Jika kita mengacu pada namanya, Pondok Pesantren 

Wirausaha Al-Maun. Kata “Wirausaha” itu sendiri termasuk dalam sistem 

yang diterapkan disini. Setiap setelah subuh senin pagi, ada kegiatan kajian 

yang di isi oleh Pak Ridwan. Kajian ini tentang ekonomi, dengan mengkaji 

ayat-ayat yang ada di Al-Qur’an yang berkaitan tentang ekonomi. Dari ayat-

ayat tersebut, dipecah ke berbagai santr-santri disini, yang selanjutnya untuk 

bahan presentasi setiap pertemuan. Kita dituntut untuk memahami ayat tersebut 



 
 

 
 

dan membandingkannya dengan peristiwa perekomian yang sedang terjadi 

sekarang ini. Jadi kita tidak hanya belajar tentang tekstual ayat dan artinya saja, 

melainkan membandingkan ayat tersebut dengan konteks yang sedang terjadi 

saat ini. Disini juga aa coaching pembinaan praktik berkaitan dengan magang. 

Program tersebut dibantu oleh BMT BIF dengan menyediakan link 

perusahaan-perusahaan mana saja yang menerima magang. Dengan link dari 

BMT BIF itu, kita bisa magang gratis, bahkan digaji oleh perusahaan. Dulu 

saya sendiri juga pernah magang dengan bantuan dari BMT BIF. Jadi kita disini 

memang langsung kepada praktik, bukan hanya teorinya. BMT BIF juga 

membantu santri dengan membantu kita untuk mengikuti seminar-seminar. 

Kekurangannya, bagi saya karena pondok pesantren ini baru beberapa tahun, 

yang ibarat bayi baru saja merangkak, ini butuh waktu saja. Selain itu saat 

kajian, ustad-ustad sebagai pengisi adalah ustad swadaya, dalam arti lain 

sukarela. Jadi jika ustad-ustad tersebut punya kegiatan lain, mereka tidak bisa 

mengisi kajian disini. Jadi, intensitas belajarnya belum terlalu tinggi 

dikarenakan hal tersebut. 

D. 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. 

E. 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 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. 

Di kampus, orang-orang juga banyak mencari saya untuk mencari barang 

tertentu. Padahal saya jarang memberitahu kepada orang-orang kalau saya 

wirausaha. Banyak yang menanyakan handphone, dan macam lainnya. Entah 

darimana, orang-orang tau kalau saya wirausaha. Kita sangat terbantu berkat 

pondok pesantren wirausaha ini. Ini menjadikan semangat wirausaha saya 

timbul dan lebih berkembang. 

F. Kalau keinginan keluar, jelas ada, nanti misalnya setelah lulus kuliah. 

Seumpama saya telah lulus, saya ingin melanglangbuana, entah kemana, kalau 

bisa keluar Indonesia. Tetapi semangat yang saya dapat dari pondok pesantren 



 
 

 
 

ini tidak boleh luntur. Artinya, semangat untuk memberdayakan masyarakat 

tidak boleh hilang dari diri saya. Ketika saya sudah sukses diluar, entah diluar 

Jogja atau bahkan Indonesia, saya harus kembali ke masyarakat, ke kampung 

halaman saya. Disana saya membangun kampung halaman, membuka usaha, 

membuka lapangan kerja untuk masyarakat, dan membantu memberdayakan. 

G. Ya, itu tadi sudah termasuk yang saya sebutkan barusan. 

H. Harapan kita, kita bisa lebih baik dari pondok-pondok wirausaha lainnya. 

Artinya, kita bisa mencetak pengusaha-pengusaha sukses. Pengusaha disini 

bukan artinya dalam lingkup kecil, kalau bisa harapan saya menjadi pengusaha-

pengusaha yang besar, yang berperan dan berpengaruh untuk masyarakat luas. 

Ibaratnya, alumni dari pondok wirausaha ini harapannya kedepan akan menjadi 

“orang” semua, menjadi tokoh-tokoh pengusaha yang menginspirasi dan 

membantu banyak orang. 

I. Dulu saya masih SMA, masih sekolah. Sekarang saya ada ditahap dimana 

sudah dewasa. Permasalahan yang saya alami semakin kompleks. Kalau dulu, 

walaupun sama-sama tinggal di Masjid, saya tetap enjoy karena masalah yang 

dihadapi belum se-kompleks sekarang ini. Saya tidak atau belum merasakan 

dunia selain disini. Ketika saya dari Gunungkidul ingin berkuliah di Jogja, saya 

hanya sempat menumpang di suatu percetakan selama dua bulan. Setelah itu, 

saya langsung tinggal di Masjid lagi. Saya masih belum bisa merasakan 

perbedaan yang signifikan jika dilihat dari sisi itu. Jadi, saya belum terlalu 

merasakan perbedaan karena belum terlalu lama merasakan dunia luar. Dunia 

luar disini artinya belum merasakan dunia selain menjadi ta’mir masjid. 



 
 

 
 

J. Iya. Didepan Masjid ini kan Rumah Pak Ridwan. Kebetulan juga Pak Ridwan 

ketua ta’mir di Masjid ini. Kita sebagai santri pun jadi terkontrol. Kalau misal 

Subuh ada yang tidak ikut, nanti saat rapat dipanggil dan ditanya. Saat kajian 

juga sama, yang tidak hadir sebelumnya biasanya akan ditanya. Tetapi kalau 

misalnya ada keperluan yang lebih penting, misalnya keperluan kampus, 

keluarga, dan lainnya, akan dimaklumi. 

K. 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL OBSERVASI 

Hari, Tanggal : Jum’at, 4 Agustus 2017 

Tempat : Kantor Pusat BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta 

Metode : Pengamatan 

Aktivitas : Kondisi Kantor Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri 

Kode Panduan : PO. 1 

A. Deskripsi 

Sekitar pukul 09.00 WIB, peneliti berangkat menuju kantor pusat BMT 

Bina Ihsanul Fikri yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 20B, 

Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Peneliti hendak melakukan observasi dasar untuk bekal sebelum melakukan 

penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Hal ini diperlukan agar 

peneliti terlebih dahulu memahami apa saja yang bisa dijadikan sebagai 

instrumen penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang Mekanisme 

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah untuk Pemberdayaan 

Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah. 

Setibanya di kantor pusat BMT Bina Ihsanul Fikri, peneliti mencoba 

memasuki pintu utama kantor pusat pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri 

tersebut. Seorang security menghampiri dan membukakan pintu sambil 

menyapa dengan ramah, “Assalamu’alaikum, ada yang bisa saya bantu?”. 

Peneliti mencoba menjelaskan maksud kedatangan peneliti kepada seorang 



 
 

 
 

security tersebut. Peneliti dipersilahkan duduk di loby depan sambil menunggu 

security tersebut masuk kedalam untuk memastikan bahwa Ibu Fitri ada 

diruangannya. Setelah itu, peneliti dipersilahkan menaiki tangga yang ada 

disamping meja Costumer Service untuk menuju lantai 2 menemui Ibu Fitri di 

bagian ruangan HRD, karena Ibu Fitri adalah orang yang biasa menerima dan 

mengurus bagian Sumber Daya Manusia, termasuk untuk perihal magang dan 

penelitian. 

Setibanya di ruangan, Ibu Fitri menanyakan maksud dan tujuan kepada 

peneliti. Peneliti mencoba menjelaskan sambil menunjukkan proposal 

penelitian yang akan dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri. Setelah penjelasan 

yang peneliti paparkan, Ibu Fitri mengatakan bahwa peneliti dipersilahkan 

melakukan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri. Bu Fitri menambahkan 

bahwa peneliti harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu, mulai dari 

administrasi, surat penelitian dari pihak kampus, serta proposal yang 

dikumpulkan ke pihak BMT Bina Ihsanul Fikri untuk ditinjau lebih lanjut. 

Peneliti juga mencoba menggali informasi terkait pengelolaan dana zakat, 

infaq, dan shadaqah kepada Bu Fitri. Peneliti bertanya perihal bagaimana 

pengelolaan baitul maal serta untuk apa dan siapa saja dana-dana zakat, infaq, 

dan shadaqah di disitribusikan. Bu Fitri menjelaskan bahwa pengelolaan baitul 

maal pada BMT Bina Ihsanul Fikri sudah terpisah secara manajemen dan 

manajerialnya, namun masih satu payung hukum bersama Baitut Tamwil pada 

BMT Bina Ihsanul Fikri. Lanjut, Bu Fitri menambahkan bahwa dana-dana 

zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dikumpulkan akan didistribusikan sesuai 



 
 

 
 

dengan tujuan dari baitul maal, yaitu menyejahterakan masyarakat. Beliau 

berkata bahwa dana-dana tersebut diperuntukkan kepada mustahiq yang berhak 

menerima, baik 8 asnaf maupun diluar 8 asnaf yang memang membutuhkan. 

Bu Fitri menjelaskan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri telah memiliki Panti 

Asuhan yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor pusat BMT. Selain itu, 

beliau menambahkan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai Pondok 

Wirausaha yang dikhususkan untuk mahasiswa dan pekerja yang berada di 

Yogyakarta. Lanjutnya, BMT Bina Ihsanul Fikri juga tekah memiliki program-

program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti kelompok usaha mandiri, 

bina desa mandiri, serta program-program lainnya. Beliau berkata, “Untuk 

lebih lanjut, baiknya Mas langsung mewawancarai pihak baitul maal, dan 

segera lengkapi syarat-syarat nya. Agar segera diproses dan bisa langsung 

penelitian lebih detil.” 

Setelah peneliti merasa cukup dengan informasi yang didapat dan 

mengamati pelayanan yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri, peneliti pamit 

kepada Bu Fitri dari ruangannya. Di ruang bawah, peneliti disambut ramah oleh 

Security sambil membukakan pintu dan berkata, “Terimakasih, Mas. Semoga 

sukses penelitiannya.” 

 

B. Tafsir 

Pelayanan pada kantor pusat BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap tamu yang 

datang sangat baik dan ramah. Penjelasan yang diberikan oleh semua pihak pun 

cukup detil dan mudah diterima oleh orang lain. Untuk tamu yang 



 
 

 
 

berkepentingan selain transaksi seperti penelitian dan magang, pihak BMT 

Bina Ihsanul Fikri juga sudah mempunyai divisinya tersendiri pada bagian 

pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat. Selain itu, pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri sangat terbuka dengan pihak-pihak yang ingin melakukan magang dan 

penelitian. Hal itu terlihat pada saat pihak BMT Bina Ihsanul Fikri 

membeberkan informasi yang sangat jelas dan mudah diterima oleh peneliti 

saat observasi dasar untuk bekal sebelum melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Hari, Tanggal : Jum’at, 6 Oktober 2017 

Tempat : Kantor Pusat BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta 

Metode : Pengamatan 

Aktivitas : Kondisi Kantor Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri 

Kode Panduan : PO. 1 

A. Deskripsi 

Sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti kembali menyambangi BMT Bina 

Ihsanul Fikri dengan membawa proposal dan disertai dengan surat ijin 

penelitian dari kampus. Peneliti berniat mengumpulkan proposal dan 

memberikan surat ijin penelitian setelah melewati tahap seminar proposal serta 

penelitian yang telah disetujui oleh Kepala Program Studi, Dr. Maesyaroh, 

MA. 

Setelah itu, peneliti masuk kedalam gedung kantor pusat BMT Bina 

Ihsanul Fikri, yang sebelumnya telah disambut dengan ramah oleh Security 

yang ada dibalik pintu. Peneliti mengatakan kepada Security bahwa peneliti 

ingin mengumpulkan proposal penelitian dan surat ijin penelitian serta 

melengkapi administrasi kepada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri. Security 

mengatakan bahwa bagian HRD, Ibu Fitri sedang tidak ada di kantor, dan 

dipersilahkan untuk menitipkan berkas-berkas penelitian kepada Security. 

Setelah mengumpulkan berkas penelitian, peneliti dipersilahkan 

menunggu di loby depan kantor pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri untuk 

menunggu panggilan dari Teller. Tidak lama, peneliti dipanggil oleh Teller dan 



 
 

 
 

menanyakan maksud dan tujuan peneliti. Peneliti menjelaskan bahwa peneliti 

ingin melengkapi administrasi untuk melakukan penelitian di BMT Bina 

Ihsanul Fikri. Setelah itu, Teller menjelaskan administrasi apa saja yang harus 

disipakan oleh peneliti. Peneliti langsung melengkapi uang administrasi untuk 

melakukan penelitian pada Teller. Teller mencatat dan menuliskan tanda 

bahwa peneliti telah melengkapi urusan administrasinya kepada pihak BMT 

Bina Ihsanul Fikri pada sebuah nota pembayaran yang didalamnya terdapat 

keterangan kepentingan untuk penelitian. 

Setelah selesai transaksi di Teller untuk memenuhi administrasi, peneliti 

bertanya kepada Security. Beliau menjelaskan kepada peneliti perihal langkah 

selanjutnya setelah selesai melengkapi urusan administrasi. Tidak lama setelah 

itu, Bu Fitri tiba di kantor dan bertemu dengan peneliti di loby. Bu Fitri 

mengatakan bahwa peneliti dipersilahkan langsung menghubungi pihak baitul 

maal, yaitu Pak Sutardi selaku manager baitul maal, dan Mas Ahmad Nurali 

selaku divisi baitul maal. Karena Pak Sutardi dan Mas Ahmad Nurali sedang 

tidak berada di kantor, peneliti diberikan secarik kertas yang bertuliskan nomor 

handphone Pak Sutardi dan Mas Ahmad Nurali yang bisa dihubungi. Setelah 

itu, peneliti pamit untuk keluar kantor dan menuju pulang ke rumah kepada 

Security dan Bu Fitri.  

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Tafsir 

Kegiatan pelayanan transaksi pada BMT Bina Ihsanul Fikri di bagian 

Teller cukup baik. Terlihat dari ramahnya Security dan Teller dalam menerima 

tamu dan nasabah. Pelayanan yang cukup baik dan cekatan serta penjelasan 

yang rinci juga menjadi nilai tambah dari pelayanan pada Bina Ihsanul Fikri 

kepada tamu-tamu. Tidak semua karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri berada di 

kantor pada jam-jam kerja, mengenai tugas mereka yang lebih banyak di 

lapangan pada bagian tertentu, terutama pada divisi baitul maal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Hari, Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017 

Tempat : Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun 

Metode : Pengamatan 

Aktivitas : Kondisi Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun 

Kode Panduan : PO. 2 

A. Deskripsi 

Sekitar pukul 13.00 WIB, peneliti hendak mengunjungi Pondok Pesantren 

Wirausaha Al-Maun. Pondok Pesantren ini adalah salah satu dari program 

pemberdayaan umat yang ada pada BMT Bina Ihsanul Fikri. Sebelumnya, 

peneliti telah diarahkan oleh Staff Divisi Baitul Maal, Mas Ahmad Nurali, yang 

akrab dipanggil Mas Ali, untuk mengunjungi dan mengamati kegiatan pada 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun. Karena suatu hal, Mas Ali tidak dapat 

menemani peneliti yang hendak menyambangi Pondok Pesantren tersebut. 

Sekiranya pukul 11.30 WIB, tepat sebelum adzan dzuhur, peneliti tiba di 

Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun. Bangunan Pondok Pesantren ini cukup 

baik dan rapi. Bangunan Pondok atau tempat tinggal tepat berada di samping 

Masjid Baiturrahman, yang memang masih satu komplek dengan Masjid 

Baiturrahman. Bangunan Pondokan tersebut tidak hanya ada satu, melainkan 

ada dua. Dengan jelas terpampang tulisan “Kampus I Pondok Pesantren 

Wirausaha Al-Maun” dan “Kampus II Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun” 

pada bagian depannya. Sementara itu, Kampus II atau Pondok II berada tepat 

dibelakang Masjid Baiturrahman. Bangunan Pondok II lebih terkesan mewah 



 
 

 
 

dan sangat rapi jika dilihat dari bagian depan. Menurut informasi yang peneliti 

dapatkan dari Mas Ali, tepat di Masjid tersebut adalah bangunan rumah milik 

Pak Ridwan, yang menjabat sebagai Direktur dari BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Menurut pengakuan Mas Ali sebelumnya, yang memang pernah tinggal di 

Pondok Pesantren tersebut sampai sebelum berkeluarga, Pak Ridwan selalu 

mengawasi Pondok Pesantren tersebut dan sering menjadi pembicara atau 

pendamping untuk santri-santri yang ada disana dalam suatu kajian. 

Peneliti kembali mengamati bangunan Pondok Pesantren tersebut. Peneliti 

tidak menemukan satupun santri yang sedang berada di Pondok Pesantren 

Wirausaha itu. Peneliti mencoba menghubungi Mas Ali. Mas Ali pun akhirnya 

memberikan nomor salah satu santri yang bisa dihubungi oleh peneliti. Peneliti 

bergegas menghubungi santri tersebut, dan menjelaskan bahwa memang pada 

hari itu memang semua santri sedang tidak ada di Pondok Pesantren. Karena 

semua santri disini adalah mahasiswa dan kelas pekerja, semua santri pun 

sedang mempunyai kegiatannya masing-masing. Santri yang dihubungi oleh 

peneliti, yang bernama Bayu Purwanto, mengatakan bahwa esok pada sore hari 

peneliti dipersilahkan untuk datang lagi ke Masjid Baiturrahman atau Pondok 

Pesantren tersebut. Setelah itu, peneliti langsung bergegas pergi dan berniat 

untuk mengunjungi Panti Asuhan Al-Amin, yang juga salah satu program dari 

BMT Bina Ihsanul Fikri. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Tafsir 

Bangunan Pondok Pesantren Wirausaha ini bisa dikategorikan sangat baik. 

Terlihat dari bentuk bangunannya yang bisa dibilang sangat modern pada 

Kampus atau Pondok II di Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun tersebut. 

Santri-santri di Pondok Pesantren ini mempunyai kegiatan masing-masing, 

seperti mahasiswa dan kelas pekerja, sehingga tidak selalu berada di Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Ma’un ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Hari, Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017 

Tempat : Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin 

Metode : Pengamatan 

Aktivitas : Kondisi Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin  

Kode Panduan : PO. 2 

A. Deskripsi 

Setelah mengunjungi Pondok Pesantren Wirausaha Al-Maun, peneliti 

langsung bergegas pergi ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin. 

Sekitar pukul 14.00 WIB, peneliti telah tiba di pelataran Panti Asuhan dan 

Pondok Pesantren Al-Amin, yang mana letaknya tidak begitu jauh dai Pondok 

Pesantren Wirausaha Al-Maun. Terpampang dengan jelas tulisan Panti Asuhan 

dan Pondok Pesantren Al-Amin pada tembok bagian depan. 

Peneliti bergegas masuk ke dalam dan memarkirkan kendaraan. Peneliti 

mengamati keadaan di sekitar Panti Asuhan ini cukup baik, serta bangunan 

yang sangat bagus dan terkesan modern. Pada bagian depan, terdapat pelataran 

yang cukup luas. Di pelataran tersebut, terdapat rak buku, lemari, meja-meja, 

papan tulis, sajadah panjang, dan lainnya. Tidak jauh dari situ, terdapat 

bangunan berbentuk later L dimana di sudutnya terdapat tangga untuk menuju 

ke atas, serta terdapat juga 3 sepeda terparkir rapi. Di dekat pelataran tadi, 

terdapat tempat wudhu dan lorong menuju dapur dan tempat singgah pengasuh 

di Panti Asuhan tersebut. 



 
 

 
 

Peneliti dibekali pesan singkat dari Mas Ali untuk langsung menuju tempat 

singgah pengasuh disana. Peneliti bergegas menelusuri lorong menuju dapur 

dan di ujung dapur terdapat satu ruang singgah atau kamar untuk pengasuh di 

Panti Asuhan ini. Peneliti mencoba mendekati kamar dan mengucapkan salam. 

Tak lama, seorang separuh baya keluar dari ruangan tersebut dan langsung 

menyalami peneliti dengan ramah. Beliau memperkenalkan namanya sebagai 

Bapak Asih Wiyono. Pak Asih mempersilakan duduk di pelataran dapur, yang 

dijadikan sebagai tempat makan bersama para santri dan pengasuh yang ada di 

Panti Asuhan ini. 

Selanjutnya, Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta 

tujuannya datang ke Panti Asuhan ini. Pak Asih mempersilahkan peneliti untuk 

mengamati kegiatan yang ada serta mewawancarainya. Pak Asih menjelaskan 

mulai dari tujuan berdirinya panti sampai kegiatan apa saja yang ada disini. Pak 

Asih menambahkan bahwa disini terdapat 5 santri yang bermukim, dengan 

total santri kurang lebih 20, yang sisanya tidak bermukim. Pak Asih juga 

menjelaskan bagaimana latar belakang dari santri-santri yang tinggal di Panti 

Asuhan, serta tempat dimana mereka menempuh pendidikan. Beliau 

menjelaskan bahwa disini tidak seperti Pondok Pesantren modern biasanya, 

karena anak-anak masih menempuh pendidikan di luar Panti Asuhan. Bahkan, 

Pak Asih bersedia antar-jemput salah satu santri saat bersekolah. 

Pas Asih mengatakan bahwa peranan BMT Bina Ihsanul Fikri untuk Panti 

Asuhan ini sangatlah penting. Bagi Pak Asih, BMT Bina Ihsanul Fikri adalah 

tulang punggung dari Panti Asuhan ini, walaupun Panti Asuhan ini milik 



 
 

 
 

Muhammadiyah. Pak Asih menambahkan bahwa pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri sering mengawasi kegiatan yang ada di  Panti Asuhan ini. Beliau 

mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri 

sangat intensif. Contohnya, Mas Ali hampir setiap pagi berkunjung ke Panti 

Asuhan, tambahnya. Selain itu, Pak Ridwan pun setiap seminggu sekali 

berkunjung dan menjadi imam sholat subuh, serta memberikan kajian kepada 

santri-santri disini. Di Panti Asuhan ini juga menjadi tempat pengajian rutin 

setiap bulannya dengan bantuan dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri. Pak Asih 

mengatakan bahwa sementara ini biaya operasional dari Panti Asuhan ini 

menjadi tanggung jawab dari BMT Bina Ihsanul Fikri. Tetapi, beliau 

menambahkan bahwa Psk Asih dan pengurus Panti Asuhan tetap berusaha 

mencari donatur lain untuk mendukung program-program serta kegiatan yang 

ada di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin ini. 

Setelah kurang lebih selama satu jam peneliti berbincang bersama Pak 

Asih, beliau pamit untuk menjemput santri yang pulang sekolah. Peneliti 

mohon ijin kepada Pak Asih untuk beristirahat di Panti Asuhan ini, sambil 

menunggu sore, serta bisa mewawancarai santri yang baru pulang sekolah. Pak 

Asih dengan senyum lebar berkata, “Silahkan, Mas. Tunggu di Mushola depan 

saja. Silahkan istirahat dulu sambil menunggu. Maaf, tak tinggal dulu ya, Mas.” 

Tak lama setelah itu, Pak Asih memacu sepeda motornya dan pergi keluar 

Panti Asuhan. Peneliti pun duduk di Mushola pelataran depan sambil 

mengamati sekitar panti. Mas Ali pernah bercerita bahwa Panti Asuhan ini 

sebenarnya ingin dibangun 2 lantai, tetapi baru dibangun sampai lantai dasar. 



 
 

 
 

Bangunan Panti Asuhan ini secara kasat mata, memang masih terlihat 

bangunan baru. Tidak heran jika bangunannya sangat rapi dan modern seperti 

ini. 

Adzan Ashar pun berkumandang. Peneliti masih menunggu Pak Asih dan 

santri pulang, karena sudah diajak untuk berjamaah. Tak lama setelah adzan 

berkumandang, Pak Asih datang bersama santri yang baru saja pulang 

bersekolah di salah satu SMA Muhammadiyah yang letaknya tidak terlalu jauh 

dari Panti Asuhan ini. Setelah itu, santri tersebut mendekat dan menyalami 

peneliti dengan sangat ramah. Pak Asih berkata, “Itu Mas-nya mau ketemu 

sama kamu, mau diajak ngobrol-ngobrol. Tapi nanti setelah sholat ashar 

berjamaah dan makan.” Pak Asih menasihati santri tersebut dengan halus dan 

dengan kata-kata yang sangat mudah dipahami. 

Setelah sholat berjamaah, santri tersebut ijin untuk makan dahulu. Peneliti 

menunggu di Mushola pelataran depan. Pak Asih pun datang membaw segelas 

teh panas untuk peneliti, sambil berkata, “Diminum, Mas. Sambil santai.” 

Setelah itu Pak Asih pun ikut makan bersama santri tersebut. Tidak lama, santri 

tersebut mendatangi peneliti dengan masih menggunakan seragam sekolahnya. 

Ia memperkenalkan diri sebagai Feri Firman. Ia menjelaskan latar belakang 

serta tujuannya datang ke Panti Asuhan ini. Ia mengatakan bahwa dahulu 

sempat tinggal di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Magelang. Setelah 

itu, ia merasa tidak betah karena jauh dari keluarga. Ia menambahkan bahwa ia 

sangat senang tinggal di Panti Asuhan ini. Selain dekat dengan Kakaknya, yang 

memang sedang studi di Universitas Ahmad Dahlan, ia juga senang karena 



 
 

 
 

disini mempunyai banyak teman, serta ia menjadi lancar mengaji berkat 

bimbingan dari Pak Asih dan Pembimbing yang ada disini. 

Tidak terasa sudah satu jam peneliti berbincang bersama Firman, peneliti 

mempersilahkan Firman untuk melanjutkan istirahatnya atau melanjutkan 

aktivitas di sore hari seperti biasanya. Setelah itu, peneliti berbincang dengan 

Pak Asih. Pak Asih bercerita bagaimana bisa sampai menjadi pengasuh disini. 

Beliau mengatakan bahwa semua ini berkat Pak Rimawan, yang rumahnya 

disamping Panti Asuhan ini, serta salah satu petinggi di kepengurusan Panti 

Asuhan ini. Beliau mencerikatan bahwa dahulu beliau bertemu Pak Rimawan, 

yang menurutnya sangat berjasa bagi Pak Asih. Pak Asih menuturkan bahwa 

Pak Rimawan lah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada Pak Asih, 

termasuk mengaji. “Beliau mengajarkan saya mengaji sampai lancar seperti 

sekarang ini. Kemudian Beliau berniat membangun Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren ini, dan menjadikan saya sebagai pengasuh dan pengurus disini. Saya 

tidak menolaknya.”, Tutur Pak Asih. Pak Asih menambahkan bahwa menjadi 

pengasuh di Panti Asuhan ini sebagai pengabdian di usia yang semakin senja, 

dan menjadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah.  

Tak terasa sudah satu jam berbincang santai dengan Pak Asih, sampai 

akhirnya Pak Asih mohon ijin untuk menjemput anak kandungnya yang tinggal 

bersama salah satu keluarganya karena masih baru saja masuk TK. Setelah itu, 

peneliti pun pamit kepada Pak Asih dan Firman yang sedang bersih-bersih 

pekarangan Panti Asuhan. Peneliti dan Pak Asih pergi berbarengan, sampai 

disuatu jalan berpisah dan mengucapkan salam kepada Pak Asih. 



 
 

 
 

B. Tafsir 

Peran BMT Bina Ihsanul Fikri pada keberlangsungan dan berjalannya 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin ini sangat penting. Selain 

menanggung seluruh biaya operasional, BMT Bina Ihsanul Fikri juga 

bertanggung jawab atas perkembangan yang ada di Panti Asuhan dan Pondok 

Pesantren Al-Amin ini. BMT Bina Ihsanul Fikri seolah-olah menjadikan Panti 

Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin ini sebagai program yang paling 

diunggulkan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, 

BMT Bina Ihsanul Fikri tetap mengontrol serta membina santri-santri yang ada 

di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL DOKUMENTASI 

 

LAMPIRAN ZAKAT KARYAWAN 

NO NAMA BMT BIF  
ZAKAT KARYAWAN  

PENYALURAN    PENGHIMPUNAN SALDO 

1 BIF Rejowinangun  Rp         6.198.500,00  Rp            4.324.975,00  Rp                 10.564.319,93  

2 BIF Nitikan   0.00  Rp               470.002,00  Rp                      979.115,16  

3 BIF Bugisan   0.00  Rp               567.079,00  Rp                      903.284,11  

4 BIF Gamping   0.00  Rp               407.791,00  Rp                      408.340,68  

5 BIF Sleman Kota  Rp         1.900.000,00  Rp               496.391,00  Rp                      540.787,00  

6 BIF Tajem   0.00  Rp               363.168,00  Rp                      786.053,36  

7 BIF Berbah  Rp            300.000,00  Rp               413.677,00  Rp                      409.757,75  

8 BIF Pleret   0.00  Rp               509.824,00  Rp                      588.177,00  

9 BIF Gunung Kidul  Rp            125.000,00  Rp               434.974,00  Rp                      327.516,05  

10 BIF Parangtritis   0.00  Rp               566.511,00  Rp                   1.118.274,00  

11 BIF Brosot   0.00  Rp               505.727,00  Rp                   1.057.468,22  

Jumlah  

 

Rp         8.523.500,00 

  

Rp            9.060.119,00  

 

 Rp                17.683.093,26  

 

Saldo Akhir   Rp          17.683.093,26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN INFAQ ANGGOTA 

NO NAMA BMT BIF  
INFAQ ANGGOTA  

PENYALURAN   PENGHIMPUNAN   SALDO   

1 BIF Rejowinangun  Rp           2.386.000,00   Rp                657.553,00   Rp                   9.151.940,04  

2 BIF Nitikan  Rp                50.000,00   Rp                481.293,00  Rp                   1.096.781,61  

3 BIF Bugisan  Rp              120.500,00   Rp                181.964,25  Rp                      568.278,84  

4 BIF Gamping   0.00   Rp                138.571,00  Rp                      726.871,13  

5 BIF Sleman Kota  Rp              100.000,00   Rp                230.715,00  Rp                      260.074,88  

6 BIF Tajem  Rp              183.500,00   Rp                127.272,00  Rp                   1.503.439,78  

7 BIF Berbah   0.00   Rp                178.134,00  Rp                      554.389,92  

8 BIF Pleret  Rp                50.000,00   Rp                186.474,00  Rp                      477.350,93  

9 BIF Gunung Kidul  Rp                35.000,00   Rp                291.233,00  Rp                      845.889,00  

10 BIF Parangtritis  Rp              120.000,00   Rp                431.375,00  Rp                      901.527,33  

11 BIF Brosot   0.00   Rp                185.074,00  Rp                      529.105,67  

 Jumlah   Rp          3.045.000,00   Rp             3.089.658,25   Rp                  16.615.649,13  

 Saldo   Rp      16.615.649,13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN WAKAF UANG 

NO NAMA BMT BIF  
WAKAF UANG  

PENYALURAN  PENGHIMPUNAN  SALDO 

1 BIF Rejowinangun  - Rp           2.129.894,00  Rp            17.470.294,00  

2 BIF Nitikan  - Rp            1.150.000,00  Rp            10.748.249,22  

3 BIF Bugisan  - Rp           1.095.000,00  Rp            11.427.363,40  

4 BIF Gamping  - Rp              336.300,00  Rp              3.630.231,46  

5 BIF Sleman Kota  - Rp              241.000,00  Rp              1.910.061,75  

6 BIF Tajem  - Rp               305.000,00  Rp              4.036.000,00  

7 BIF Berbah  - Rp              406.000,00  Rp              5.963.500,00  

8 BIF Pleret  - Rp              390.000,00  Rp              4.090.500,00  

9 BIF Gunung Kidul  - Rp              630.000,00  Rp              7.698.786,22  

10 BIF Parangtritis  - Rp              540.000,00  Rp              5.042.000,00  

11 BIF Brosot  - Rp           1.029.500,00  Rp              7.921.895,05  

Jumlah    Rp           8.252.694,00  Rp            79.938.881,10  

Saldo Akhir  Rp            79.938.881,10 

 

 

LAMPIRAN WAKAF PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN 

NO NAMA BMT BIF  
WAKAF PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN 

PENYALURAN  PENGHIMPUNAN   SALDO   

1 BIF Rejowinangun  Rp         19.594.231,00  Rp        19.635.797,00  Rp        10.109.883,54  

2 BIF Nitikan    Rp                        3,00  Rp               15.058,69  

3 BIF Bugisan        

4 BIF Gamping    Rp                      13,00  Rp               41.991,63  

5 BIF Sleman Kota        

6 BIF Tajem        

7 BIF Berbah        

8 BIF Pleret        

9 BIF Gunung Kidul        

10 BIF Parangtritis    Rp               25.773,00  Rp             679.570,00  

11 BIF Brosot        

Jumlah  Rp         19.594.231,00  Rp        19.661.586,00  Rp        10.846.503,86  

Saldo Akhir  Rp         10.846.503,86 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN OPERASIONAL PANTI ASUHAN 

NO NAMA BMT BIF  
OPERASIONAL PANTI ASUHAN 

 PENYALURAN   PENGHIMPUNAN  SALDO 

1 BIF PUSAT Rp         8.073.000,00  Rp              6.531.582,00  Rp              4.690.782,00  

          

          

Jumlah  Rp         8.073.000,00  Rp              6.531.582,00  Rp              4.690.782,00  

Saldo Akhir  Rp          4.690.782,00 

 

 

 

LAMPIRAN KERJA SAMA DENGAN PRM GEDONGKUNING 

PRM MUHAMMADIYAH GEDONGKUNING  

PENYALURAN 

 

PENGHIMPUNAN  SALDO   

Rp       600.000,00  Rp          755.164,00  Rp         618.305,50  

      

JUMLAH 

Rp      600.000,00  Rp         755.164,00  Rp        618.305,50  

 

 

 

LAMPIRAN PROGRAM GOTAM 

DONASI PENDIDIKAN GOTAM 

PENYALURAN  PENGHIMPUNAN   SALDO   

  Rp                    503,00  Rp                     1.445.914,41  

      

      

JUMLAH Rp                    503,00  Rp                    1.445.914,41  

Rp           1.445.411,41 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN PROGRAM SEDEKAH AIR 

NO NAMA BMT BIF  
SEDEKAH AIR  

PENYALURAN   PENGHIMPUNAN  SALDO 

1 BIF PUSAT   Rp                   55,00  Rp      156.945,10  

          

          

Jumlah    Rp                   55,00  Rp      156.945,10  

Saldo Akhir  Rp                  156.945,10 

 

 

LAMPIRAN DONASI AMBULAN 

DONASI AMBULAN  

PENYALURAN  

 

PENGHIMPUNAN  SALDO   

      

      

      

JUMLAH Rp- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN PERINCIAN PENTASYARUFAN / PENYALURAN 

NO PENTASYARUFAN   PENYALURAN  SUMBER DANA 

1 Angsuran Tanah Panti Asuhan al-Amin Oktober 2017  Rp           3.250.000,00   ZIS Pusat   

2 Angsuran Bantuan Ibu Nurul Bulan Oktober 2017  Rp              448.500,00   ZIS Pusat   

3 Angsuran Mobil Ambulan bulan Oktober 2017  Rp           1.000.000,00   ZIS Pusat   

4 Subsidi santri Maman, Septian dan Bayu Sept-Okt 2017  Rp           1.500.000,00   ZIS Pusat   

JUMLAH    Rp           6.198.500,00    

    

1 Buat stempel kecil panti   Rp                30.000,00   INFAQ Pusat   

2 Bantuan kebakaran Anggota Nitikan Bulan Oktober 2017  Rp           1.200.000,00   INFAQ Pusat   

3 Subsidi Listrik kampus II Bulan Oktober 2017  Rp              101.000,00   INFAQ Pusat   

4 Buat konsumsi pengajian Ibu2 Binaan BMI Ledok Timoho  Rp              150.000,00   INFAQ Pusat   

5 Buat poster panti 200, kartu donatur, stiker panti 2017   Rp              490.000,00   INFAQ Pusat   

6 Beli kunci gembok 5x7000 BMI   Rp                35.000,00   INFAQ Pusat   

7 Beli snack rapat Panti+BMI   Rp              100.000,00   INFAQ Pusat   

8 untuk bayar an Puji Astuti   Rp                30.000,00   INFAQ Pusat   

9 Jenguk anak Bp Toro (Satpam BMT BIF)   Rp                50.000,00   INFAQ Pusat   

10 Subsidi listrik al-Maun kampus I bulan Sept-Oktober 2017  Rp              200.000,00   ZIS Pusat   

JUMLAH    Rp           2.386.000,00    

1 Subsidi Bp Asih (Musyrif Panti) Bulan Sept 2017   Rp           1.000.000,00  Operasional Panti  

2 Beli lampu LED 16W, 13W,3FIT, CUP, PANTI 2017   Rp              296.000,00  Operasional Panti  

3 Rpat panti BPH (Snack, dan (es batu u tukang)   Rp              104.000,00  Operasional Panti  

4 Beli Book s4 (tanda penyangga buku)   Rp                68.000,00  Operasional Panti  

5 Untuk makan santri al-amin 7-14 Okt 2017   Rp              500.000,00  Operasional Panti  

6 Untuk bayar pulsa Listrik al-Amin 200, 20rbu..   Rp              225.000,00  Operasional Panti  

7 Uang saku santri 5 anak Bulan Okt 2017   Rp              750.000,00  Operasional Panti  

8 Bayar SPP santyri Jery 4 bln   Rp              400.000,00  Operasional Panti  

9 Bayar angsuran kebutuhan Umum SMP 7 Muh Jery   Rp           1.600.000,00  Operasional Panti  

10 Uang makan santri al-amin + musyrif   Rp              500.000,00  Operasional Panti  

11 Beli telpon pesawat panti asuhan   Rp              175.000,00  Operasional Panti  

12 Bantuan beli parsel buah (santri jery sakit)   Rp                80.000,00  Operasional Panti  

13 U Belanja sabun perlengkapan Bp. Asih   Rp              220.000,00  Operasional Panti  

14 U berobat santri Jery. PJ Bp. Assih   Rp              105.000,00  Operasional Panti  

15 RAKORNAS Pon-Pes Muhammadiyah Del. Bp Rimawan   Rp              300.000,00  Operasional Panti  

16 U Hunting touris santri al-amin tgl 8 Okt 2017   Rp              500.000,00  Operasional Panti  

17 U Konsumsi santri al-amin+musyrif Tgl 29/10/2017   Rp           1.000.000,00  Operasional Panti  

18 Kekurangan belanja panti Bp. Asih   Rp              110.000,00  Operasional Panti  



 
 

 
 

19 Beli Gas Elpiji 30/10/2017  Rp              140.000,00  Operasional Panti  

JUMLAH   Rp            8.073.000,00    

1 Beli 2 slot bawah 32.00x2, panti   Rp                64.000,00  Pembangunan Panti 

2 Beli reng galvalum 30x600 Panti   Rp                18.000,00  Pembangunan Panti 

3 Beli besi panjang 6mx73000  Rp                73.000,00  Pembangunan Panti 

4 Beli besi 8, 4semen, 1 kol pasir   Rp              568.000,00  Pembangunan Panti 

5 Beli baut reng galvalum 130 bijix600  Rp                78.000,00  Pembangunan Panti 

6 Beli es kopimik tukang +laden lembur 6 org.   Rp                15.000,00  Pembangunan Panti 

7 Beli reng 0,45x30000  Rp              120.000,00  Pembangunan Panti 

8 Untuk konsumsi tukang + laden 7-14 Okt 2017  Rp              500.000,00  Pembangunan Panti 

9 U Bayar tukang + laden Tgl 7/10/2017   Rp           1.940.000,00  Pembangunan Panti 

10 U beli kabel 40 m panti   Rp              140.000,00  Pembangunan Panti 

11 U beli pasir 1 kol 240.0000  Rp              240.000,00  Pembangunan Panti 

12 U beli bendrat 2kg, 8baut, fiser, 1 dos pemotong besi dll.   Rp              131.400,00  Pembangunan Panti 

13 U beli gembok, figer, ember, es batu, tiner  Rp                75.500,00  Pembangunan Panti 

14 U beli pralon kabel,, 1/9000x10=90.000  Rp                90.000,00  Pembangunan Panti 

15 U beli semen 10 sakx38.000, pasir 1 kol.   Rp              620.000,00  Pembangunan Panti 

16 U gaji tukang + Laden Tgl 14/10/2017   Rp           2.410.000,00  Pembangunan Panti 

17 Beli pasir ayak 280, bendrat, dan paku.   Rp              311.000,00  Pembangunan Panti 

18 Angsuran Pemb. Panti a/n PRM G Bulan Okt 2017   Rp           4.332.331,00  Pembangunan Panti 

19 U beli semen dan 2 benang panti   Rp              191.000,00  Pembangunan Panti 

20 Uang makan Tukang + Laden panti 500.000  Rp              500.000,00  Pembangunan Panti 

21 U beli pasir 1 rit Panti Asuhan   Rp           1.000.000,00  Pembangunan Panti 

22 U beli bis 21x70000 (resepan air hujan)  3 titik   Rp           1.470.000,00  Pembangunan Panti 

23 Beli tutup Bis 2x140.000  Rp              280.000,00  Pembangunan Panti 

24 U beli 2 palalon wavin, 7 keni, 3 dop   Rp              400.000,00  Pembangunan Panti 

25 U gaji tukang + laden panti   Rp           1.290.000,00  Pembangunan Panti 

26 U tukang sumur 10.5x200 Ribu   Rp           2.100.000,00  Pembangunan Panti 

27 Gaji tambahan tukang sumur 2 hari   Rp              300.000,00  Pembangunan Panti 

28 U beli semen 2 sak   Rp                74.000,00  Pembangunan Panti 

29 U beli cat hijau 5 kg, kuas 2   Rp              141.000,00  Pembangunan Panti 

30 U beli 1 sak semen, 2 in pipa, akep, mataboor dll   Rp              122.000,00  Pembangunan Panti 

JUMLAH   Rp         19.594.231,00    

1 takziah anggota   Rp                83.500,00  INFAQ BIF Tajem  

2 Sumbangan donatur hkitanan massal   Rp              100.000,00  INFAQ BIF Tajem  

3 Sodaqoh   Rp                10.000,00  INFAQ BIF Paris  

4 Dana taawun   Rp                10.000,00  INFAQ BIF Paris  

5  Taziah anggota meninggal    Rp              100.000,00  INFAQ BIF Paris  



 
 

 
 

6 Sponsor masjid as-sholihin   Rp              225.000,00  Zakat BIF Berbah  

7 Sponsor masjid as-sholihin   Rp                75.000,00  Zakat BIF Berbah  

8 Jenguk anggota ibu tugiyati   Rp                50.000,00  INFAQ BIF Nitikan  

9 Besuk istri pk toro (karyawan)   Rp              100.000,00  INFAQ BIF Sleman Kota  

10 Ditabung BIF Pusat   Rp           1.900.000,00  ZAKAT BIF Sleman Kota  

11 U Konsumsi Pengj. Umum PRM-PRA G Bubur 100 Porsi  Rp              600.000,00  PRM Gedongkuning  

12 Bantuan anggota   Rp                35.000,00  INFAQ BIF Wonosari  

13 Jenguk ms Hero (karyawan)   Rp              125.000,00  ZAKAT BIF Wonosari  

14 Taziyah anggota a/n Chris Nuryono   Rp              100.000,00  INFAQ BIF Bugisan  

15 Bantuan anggota   Rp                20.500,00  INFAQ BIF Bugisan  

  Jenguk anggota barongan   Rp                50.000,00  INFAQ BIF Pleret  

JUMLAH   Rp           3.584.000,00    

        

        

  JUMLAH   Rp         39.835.731,00    

  SALDO AKHIR      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR BULAN OKTOBER 2017 

 

 

LAPORAN KEUANGAN  

UNIT BAITUL MAAL INDONESIA BMT BIF GROUP 

BULAN OKTOBER 2017 

NO URAIAN  

 BMT BIF 

KET  
 PENYALURAN   PENGHIMPUNAN   

1 Zakat Karyawan   Rp           8.523.500,00   Rp              9.060.119,00    

2 Infaq Anggota   Rp           3.045.000,00   Rp              3.089.658,25    

3 Wakaf Tunai     Rp              8.252.694,00    

4 Wakaf Pembangunan Panti Asuhan  Rp         19.594.231,00   Rp            19.661.586,00    

5 Operasional Panti   Rp           8.073.000,00   Rp              6.531.582,00    

6 Sedekah AIR BMI   Rp                            -     Rp                          55,00    

7 Donasi GOTAM   Rp                            -     Rp                        503,00    

8 Donasi Ambulan   Rp                            -     Rp                                -      

9 PRM Gedongkuning   Rp              600.000,00   Rp                 755.164,00    

JUMLAH  Rp   39.835.731,00  Rp   47.351.361,25   

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,   November 2017  

Manager BMI       Marketing BMI  

    

    

Sutardi, S.H.I., M.EK           Ahmad Nurali, S.Hum   

 



 
 

 
 

LAMPIRAN DOKUMENTASI GAMBAR

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


