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ABSTRAK 

Perbankan syariah haruslah membawa visi keadilan sosial dan distribusi pendapatan. CSR, 

maqasid al shariah dan maslahah merupakan hal yang tidak asing dan menjadi bagian yang 

terpadu dalam Islam. Konsep ini akan sangat efektif bila diaplikasikan oleh perbankan 

syariah di Indonesia bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat seperti universitas, 

LSM, Omas, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Dengan memahami 

akar permasalahan kaum dhuafa’ untuk memulai suatu usaha mikro dan kecil, yaitu 

keterpurukan secara ekonomi dan ketidakstabilan bisnis, maka pendekatan microfinance, 

microsaving dan microtakaful sangat sesuai untuk diterapkan dalam kolaborasi ini dibawah 

CSR framework. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menekankan pada 

study literature dari berbagai sumber seperti textbooks, journals, articles dan berbagai catatan 

studi kasus tentang CSR dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia.  

Kata kunci: CSR, maqasid al shariah, maslahah     

 

ABSTRACT 

The Islamic banking should bring social justice vision and income distribution. CSR, 

Maqasid Al Shariah (the objective of Shariah) and Maslahah are not the alien concepts and 

indeed already embodied implicitly in Islamic economic values. This concept is very 

effective to implement when it involves the Islamic banking element in Indonesia jointly 

cooperating with the other elements of society such as universities, NGO‟s, Islamic 

organizations and all components of Islamic civil societies. By understanding the roots of 

poor (dhuafa‟) problems to found small and micro enterprises whereby are economically 

isolated and unstable business condition, micro-finance, micro-saving and micro-takaful are 

very effective to apply in a joint work in the umbrella of CSR framework. The research 

employs a qualitative method by emphasizing on case studies of CSR and poverty eradication 

worldwide. 
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1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia, sebagai suatu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, 

ekonomi islam berkembang begitu pesat dan cepat dengan diawali oleh berdirinya beberapa 

institusi perbankan syariah pada awal tahun 1990. Di dalam teori ekonomi, peranan 

perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat yang kelebihan dana dengan berbagai 

produk dan akad (deposit account) kemudian bank akan menyalurkanya kepada pihak yang 

memerlukan dalam kegiatan yang produktif (investment account) (AlGoud dan Lewis, 2001). 

Sehingga, posisinya adalah sebaga suatu lembaga yang mengintermediasi berbagai macam 

aktivitas ekonomi dari masyarakat dan mampu menstimulasi perekonomian secara baik.  

Perbankan idealnya dalam kontek Islam adalah menjadi sektor yang paling strategis 

sebagai penggerak, stabilitator ekonomi dan leading sector untuk membangun ekonomi yang 

rahmatan lil alamin. Artinya perbankan syariah selain memiliki kinerja yang bagus, 

profitabilitas yang tinggi, lurus sesuai Qur‟an dan Hadits tetapi juga harus mengamalkan 

nilai-nilai maqasid al shariah (tujuan shariah) dan maslahah didalam bermuamalah. Maqasid 

al shariah artinya tujuan-tujuan yang ingin dicari untuk direalisasikan oleh penerapan suatu 

shariah ketika memutuskan suatu peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan 

manusia dan tujuan tersebut adalah aspek yang utama dan paling penting dalam kehidupan 

manusia (dharuriyyah al khams) yaitu agama, kehidupan, intelektual, keturunan dan 

kesejahteraan (Al Zarqa, 1998). Sedangkan, maslahah artinya memutuskan suatu aturan 

didasarkan prinsip-prinsip kepentingan umum dalam berbagai hal yang belum diatur secara 

jelas oleh Qur‟an ataupun Hadits (Al zarqa,1968). 

Sebagai suatu lembaga yang yang assasnya diderivasi nilai-nilai islam, maka perbankan 

syariah sepatutnya menjadi salah satu element yang mendorong terselesaikanya permasalahn 

umat muslim di Indonesia dalam bidang ekonomi. Islamic Development Bank 2007 

mempublikasikan data bahwa jumlah muslim di dunia yang lebih dari 1,2 miliar dan 

berpendapatan rata-rata dibawah 2 US Dollar sehari, dan kurang lebihnya 129 jutanya hidup 

di Indonesia. Tidaklah berlebihan, apabila kehadiran perbankan syariah diharapkan mempu 

menjembatani proses penyelesaian inequality of wealth dan benar-benar berbeda dari 

perbankan konvensional.  

Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan dalam membangun ekonomi ummat di 

Indonesia berdasarkan permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan strategi 

kewirausahaan (entrepreneurship). Strategi ini memungkinkan sesorang yang miskin untuk 

menjadi mandiri dan bahkan mampu menjadi berdaya bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

Berbagai studi tentang kemiskinan mengindikasikan bahwa alasan rumah tangga yang miskin 

tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi adalah disebabkan karena 

keterasingan dari sistem keuangan atau dengan kata lain mereka berada dalam lingkaran luar 

akses keuangan dan perbankan (Obaidullah, 2008).  

Infrastruktur dan prasyarat utama bagi pengembangan small-micro enterprnuership 

adalah adanya dukungan program yang memadai dan tepat dari lembaga-lembaga dan 

masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan 

perlu diukung oleh ketersedian dana (microfinancing). Fasilitas ini, pada faktanya sangat 

mampu diberikan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Sebagai suatu sistem 

dan lembaga yang diderivasi dari nilai-nilai islam maka perbankan syariah harus bersedia 

sebagai leader yang menjadi penggerak bagi pusat pemberantasan kemiskinan bagi kaum 

dhuafa. 

Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu didukung oleh seluruh elemen 

masyarakat muslim didalam mensukseskan program pemberantasan kemiskinan ini. Dalam 

kaitanya dengan kerjasama semua element ummat untuk memberantas kemiskinan, maka 

diperlukan suatu agenda besar yang mampu diterima oleh seluruh masyarakat tidak hanya 
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secara syariah tetapi juga secara performance mampu dibahasakan didalam dunia bisnis dan 

umum. Agenda tersebut ialah corporate social responsibility, dimana perbankan syariah 

sebagai ujung tombak untuk menggerakkan berjalanya program pengentasana kemiskinan 

secara terintegrasi.  

Dalam islam, corporate social responsibility sangat berbeda bila dibandingkan dengan 

teori humanistic dari barat. CSR dalam pandangan islam mengambil suatu pendekatan yang 

cukup holistic (menyeluruh) dengan cara menawarkan pandangan spiritual yang integralistic 

didasarkan Qur‟an dan Sunnah (Dusuki dan Abdullah, 2010). Pendekatan tersebut 

memberikan suatu alternativ kerangka kerja philosophy yang lebih baik bagi suatu interaksi 

sesorang dengan alam dan manusia yang lainya (Ahmad, 2002). Pada kenyataanya prinsip 

moral dan etika yang diderivasi dari penggalian wahyu Qur‟an dan Sunnah adalah lebih 

menguatkan, abadi dan absolut, sehingga hal tersebut dapat menjadi panduan yang lebih baik 

bagi perusahaan, terutama bank-bank syariah, didalam menjalankan bisnisnya dan tanggung 

jawab sosialnya secara simultan (Dusuki dan Abdullah, 2010). 

Kerja sama semua komponen didalam CSR ini memerlukan suatu srategi baru dan 

berkelanjutan (sustainable) serta berbeda dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan, 

termasuk skema dan program yang digunakan bagi masyarakat dhuafa. Masyarakat yang 

berada dalam level pendapatan dhuafa adalah secara ekonomi kurang beruntung dan 

memiliki pendidikan yang juga rendah, maka kerjasama semua masyarakat ekonomi syariah 

dalam naungan CSR ini harus memandang kaum dhuafa sebagai mitra dan dijalankan dengan 

penuh dengan kesabaran. Sebagaimana, berbagai pendekatan yang telah dilakukan di 

berbagai negara, seperti Grameen Bank di Bangladesh, PRODEM, BancoSol‟s predecessor di 

Bolivia, ACCION International di USA-Amerika Latin ataupun berbagai BMT di Indonesia, 

maka program ini harus mencakup tiga aspek penting didalam pembinaan masyarakat dhuafa 

untuk mandiri. Ketiga aspek tersebut adalah penyaluran pembiayaan (microfinancing), 

pembinaan investasi dan budaya saving (microsaving) dan keikutsertaan dalam menanggung 

resiko usaha dan pelindungan (microtakaful). Untuk merealisasikan ide besar ini, maka pihak 

perbankan syariah tidak bisa mengimplementasikanya sendiri, sehingga memerlukan partner 

dan dukungan dari seluruh element masyarakat 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan berhubungan dengan peranan microfinance 

dalam memberantas kesmiskinan di deluruh dunia. Didalam chapter ini hanya menampilkan 

sebagian kecil dari berbagai penelitian, dimana fokus utamanya adalah peranan islamic 

microfinance yang telah berhasil dalam mengurangi dan mereduksi kemiskinan di seluruh 

dunia. Penelitian tersebut disusun berdasarkan tahun penelitianya dengan mengambil rentang 

waktu 10 tahun terakhir, diantaranya Widiyanto dan Ghafar (2010), Saefullah (2010), 

Muhammed dan Hasan (2008), Dusuki (2008), Palli Karma Sahayak Foundation (2005), 

Chowdhury dan Bhuiya (2004), Khandker (2003), Latif (2001), Zaman (2001), Bangladesh 

Institute of Development Studies (2001), Ahmed et al. (2000), Khandker (2000), Hakim 

(2000), Zohir (2000). 

Penelitian tentang CSR dan bentuk pengembanganya juga telah banyak dilakukan oleh 

berbagai ekonom dan peneliti diseluruh dunia, akan tetapi wacana CSR dalam kontek 

ekonomi syariah baru muncul dan berkembang beberapa tahun ini saja. Ada keterkaitan teori 

diantara perspektiv Islam dan barat, meskipun fakta, disiplin dan sudut pandang pembahsan 

oleh beberapa pakar dalam perspektif Islam tampak sangat jauh berbeda. Dalam penelitian 

ini, literatur review tentang CSR ditampilkan berdasarkan penelitian yang dianggap paling 

baru dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Diantaranya adalah Hasan dan Salma 

(2009), Siwar dan Hosain (2009), Dusuki dan Abdullah (2008), Dusuki (2008), Dusuki dan 

Humayon Dar (2007), Dusuki (2006). 

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini berusaha membahas dan memformulasikan 

suatu bentuk corporate social responsibility perbankan syariah berkerjasama dengan seluruh 
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elemen untuk memberantas kemiskinan khususnya bagi kaum dhuafa di Indonesia. 

Mengingat, perbankan syariah dan seluruh komponen masyarakat muslim memiliki 

kewajiban untuk menjadi solusi ummat dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan dan 

tidak hanya mencari profit dan kekayaan semata. Dalam paper ini, akan berusaha dibahas 

bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak didalam program ini. Setiap 

komponen masyarakat muslim akan memiliki tanggung jawab sosial terhadap ketimpangan 

pendapatan pada masyarakat muslim. Secara lebih lanjut, paper ini akan membahas 

bagaimana grand design, akad dan strategi yang dipergunakan untuk memberantas 

kemiskinan di indonesia melalui peran dan fungsi perbankan syariah. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian sebenarnya adalah suatu design dari cara untuk menganalisa suatu 

permasalahan, memformulasikan ide atau bahkan mengkritik suatu teori yang sudah 

terbangun. Pilihan dan bentuk metodologi dalam dunia akademik sangatlah beragam, seorang 

peneliti bisa memilihnya berdasarkan apa yang ingin dianalisa, disajikan dan formulasi apa 

yang ingin dibentuk. Metodologi adalah juga sebagai suatu cara untuk menentukan apa yang 

sebenarnya terjadi dalam permasalahan dan rumusan penelitian dan hal tersebut menyediakan 

berbagai macam argumen yang mendukung berbagai macam pilihan yang dikembangkan dan 

disahkan oleh komunitas ilmiah untuk aturan tertentu dalam kerangka prosedur intelektual 

(Montague, 1952). 

Dalam penelitian ini metodologi yang dipilih dan digunakan untuk menganalisa 

permasalahan dan memformulasikan ide baru adalah kualitatif dengan berbasis literature 

review. Penelitian secara kualitatif tercermin dari tujuanya yang menghubungkan pemahaman 

beberapa aspek dalam kontek sosial dan metodenya secara umum memproses kumpulan kata 

dan kalimat yang berbentuk ilmiah sebagai data utama untuk proses analisa. Metode ini 

sangat bergantung secara mutlak terhadap berbagai macam teori yang mendasari baik berasal 

dari textbooks ataupun journals, serta perkembangan berbagai issue terkini dalam bentuk 

berbagai sumber ilmiah. Proses analisa teori tersebut, dalam metode ini akan dikaitkan dan 

dianalisis dengan kondisi empirisnya. Soderquist (2004) menjelaskan dalam catatan 

seminarnya tentang keterkaitan antara theoritical work dengan empirical work sebagaimana 

gambar 1 dibawah ini. 

Gambar 1: Hubungan antara Theoritical Work dengan Empirical Work 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Sumber: PhD Seminar Series, Qualitative Research Methodology, K.E. Soderquist, 2004 
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Setelah metode penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan design 

penelitian kualitatif ini. Berbagai sumber literature tentang Islamic corporate social 

responsibility, microfinance, dan berbagai data ekonomi pendukung dikumpulkan untuk 

diaanalisa dan ditelaah, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang detail melalui design 

penelitian. Dalam penelitian ini, design penelitian kualitatif yang dilakukan mengambil 

framework dari a model for qualitative research design milik Maxwell (1996). Dimana 

design penelitian dibagi kedalam 5 komponen, yaitu tujuan (purpose), kontek konseptual 

(conceptual context), pertanyaan penelitian (research question), metode (method) dan 

validitas (validity). Kelima komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga 

membentuk jejaring, sebagaimana tergambar dalam gambar 2 dibawah ini.  

Gambar 2: A Model for Qualitative Research Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maxwell, Joseph A., Qualitative Research Design, 1996: page 5 

 

 

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

3.1. Gambaran Umum Perbankan Shariah  

Perbankan syariah dalam menjalankan operasi dan tujuan bisnisnya tidak boleh semata-

mata hanya mencari keuntungan saja (profit maximization orientation), tetapi juga harus 

mempertimbangkan penegakan maqasid al shariah dan maslahah. Sehingga, sinergi kedua 

hal tersebut harus dipandang sebagai suatu yang holistic didalam perspektif Islam. Ketika 

pandangan yang holistic tentang Islam diaplikasikan dalam praktek perbankan syariah, maka 

perbankan syariah tidak akan terjebak pada ranah pembuatan trick bagi berbagai kontrak dan 

produk keuangan yang dianggap menguntungkan dan memenuhi standar shariah compliance, 

tetapi akan melihat implikasinya yang lebih dalam bagi masyarakat muslim di Indonesia.  

Sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengintermediasi dalam suatu 

perekonomian, penilaian kinerja bank syariah, apakah sudah memenuhi maqasid al shariah 

dan maslahah bisa diukur dari dua chanel utama, yaitu dana pihak ketiga yang diterima dan 

berbagai pembiayaan yang dilakukan. Pada faktanya di seluruh dunia termasuk Indonesia, 

praktek perbankan syariah ditemukan sangat berbeda dalam aspek yang mendasar dari 

doktrin intelektual yang mendasari perananya didalam perekonomian, dimana hampir semua 

perbankan syariah menetapkan teknik bagi hasil yang tetap (fixed-return) atau debt based-

instrument. Hal tersebut menyebabkan mudharabah dan musharakah dalam dunia perbankan 

shariah bukanlah komponen pembiayaan utama, dan jumlahnya tidak dominan (Iqbal dan 

Molyneux, 2005). Dalam hal ini, perbankan syariah ingin bermain aman dengan tidak 

menanggung resiko usaha yang terlalu besar dalam proses karena bila menggunakan skema 

pembiaayaan mudharabah dan musyarakah maka perbankan syariah juga harus menanggung 

resiko didalam suatu bisnis. 

Sebagian besar pembiayaan perbankan syariah disalurkan dengan kontrak murabahah 

yang selalu dipertahankan diatas 50 sampai 60 %. Murabahah dalam fiqih Islam sebenarnya 

berarti jual beli tertentu ketika penjual manyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

barang dan biaya-biaya perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan 
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tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007:81). Tingkat keuntungan yang 

dimaksud bisa berupa lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan dengan model 

pembayaran tunai atau diwaktu yang akan datang berdasarkan kesepakatan bersama. Akad 

jula beli memang terbilang menguntungkan dan memiliki resiko yang kecil. Jual beli (buyu’ 

jamaknya dari ba’i) atau perdagangan secara pengertian fikih adalah suatu kegiatan tukar 

menukar barang (exchange) dalam bentuk apapun yang halal atas dasar ridha (rela), dengan 

kata lain memindahkan kepemilikan dengan adanya reward terhadap barang-barang yang 

halal (Santoso, 2003 dalam Ascarya, 2007).  

Jenis akad bentuk kedua yang menjadi dasar pembiayaan perbankan syariah adalah 

mudharabah dan musyarakah atau pola profit and loss sharing. Pembiayaan perbankan 

syariah dengan akad mudharabah berkisar pada persentase 13 % samapai 20 % dari total 

pembiayaan, akan tetapi selama kurun waktu tersebut terjadi tren yang menurun setiap tahun. 

Pada dasarnya mudharabah meruapakan akad bagi hasil, hal ini berlaku ketika pemilik 

dana/shahibul mall menyediakan dananya kepada pengelola/pengusaha/mudharib untuk 

didayagunakan dalam aktifitas bisnis dengan syarat keuntunganya akan dibagi berdasarkan 

kesepakatan, ketika ada kerugian karena proses yang normal dalam usaha kerugian 

ditanggung pemilik modal dan pengelola kehilangan usahanya (Ascarya: 2007).  

Bentuk akad pembiayaan ketiga yang dipergunakan secara minoritas atau bahkan tidak 

dipergunakan sama sekali adalah istishna, ijarah, qardh dan salam. Berbagai akad tersebut 

jumlahnya hanya berkisar 1 % sampai dengan 5 % dari total pembiayaan. Berdasarkan data, 

perbankan syariah di Indonesia dalam berbagai akad yang minoritas tersebut mulai beralih 

dari pola jual beli seperti (istishna-salam) dan pola sewa (ijarah) menjadi bentuk pinjaman 

atau qardh. Qardh sebenarnya merupakan pinjaman kebajikan/lunak, peminjam tidak akan 

meminta imbala tertentu atau bagi hasil dari proses jual beli, investasi dan berbagai jenisnya. 

Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qard biasa digunakan untuk menyediakan dana 

talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau 

membantu sektor sosial (Ascarya: 2007). Pada prakteknya akad qardh digunakan disebut al-

qardu alhasan (benevolent loan) yaitu suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban 

sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali 

pinjaman (Perwataatmadja dan Antonio, 1999). Sifat dari al-qard al-hasan ini ialah tidak 

memberi keuntungan finansial (Antonio, 2001). 

Perbankan syariah berdasarkan data pembiayaan yang dilakukan memang terlihat berhati 

hati dan tidak mau mengambil resiko, hal ini terbukti dengan dominanya akad murabahah 

didalam keseluruhan pembiayaan yang dilakukan, dan sebaliknya menempatkan porsi sistem 

profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah) pada posisi yang kedua. Hal tersebut 

sangat wajar dilakukan karena perbankan syariah di Indonesia tidak bisa sembarangan dalam 

menyalurkan dananya, melihat kondisi real masyrarakat dan siklus bisnis. Sehingga, ketika 

didominasi oleh model akad jual beli seperti murabahah maka perbankan syariah seperti 

layaknya institusi keuangan lainya yang bertindak untuk melalukan jual beli barang. 

Keberhati-hatian ini ternyata juga berdampak pada pembiayaan dengan akad lainya seperti 

qardh dan akad jual beli (istishna) dan sewa (ijarah), padahal akad ini sangat memiliki 

dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama untuk membangun usaha kecil dan 

menengah yang masih baru berdiri. 

Pada sisi yang lain, perbankan syariah di Indonesia memiliki kewajiban untuk memiliki 

kinerja yang baik, dengan cara menjamin dana yang dipercayakan oleh investor didalam bank 

syariah. Sebagai institusi keuangan baru, dalam berupaya untuk bersaing dengan perbankan 

konvensional, perbankan syariah tidak bisa mengandalkan hanya pada kekuatan ideologis 

semata untuk menarik minat masyarakat agar berkenan menggunakan institusi keuangan 

berbasis syariah, tetapi juga harus logis dan rasional. Dalam hal menarik minat nasabah untuk 
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mau mempercayakan dananya di perbankan syariah maka perlu juga dipromosikan return 

yang mencerminkan keadilan sebagaiman prinsip bagi hasil.  

Pada sisi penyerapan dana dari nasabah atau disebut sebagai dana pihak ketiga, hal ini 

terbagi menjadi 3 produk dan 3 jenis akad, pertama yaitu Giro dengan akad wadiah, tabungan 

dengan akad wadi‟ah dan mudharabah dan terakhir deposito dengan akad mudharabah. 

Deposito akad mudharabah perbankan syariah adalah sebagian besar berjangkan satu 

bulanan. Perbankan syariah harus mempertanggungjawabkan dana nasabah karena 

merupakan amanah untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan return 

bagi hasil setiap bulan. Sebagai perbankan dengan sistem baru, apabila dibandingkan dengan 

perbankan konvensional, upaya yang dilakukan perbankan syariah untuk menarik minat 

nasabah adalah dengan memberikan tingkat imbalan/bagi hasil/fee/ bonus secara bulanan, 

tiga bulanan, enam bulanan dan seterusnya, yang besarnya paling tidak sama dengan 

perbankan konvensional.   

Perhitungan besarnya nilai bagi hasil ditetapkan berdasarkan persentase bagi hasil 

mudharabah dengan standard perhitungan yang dimiliki oleh masing-masing perbaankan 

syariah. Produk investasi/pendanaan perbankan syariah dalam bentuk ini sebenarnya dibagi 

menjadi dua jenis, pertama adalah mudharabah al muthlaqah yang memiliki karakteristik 

tidak terikat dan bank (mudharib) memiliki kebebasan didalam mengelola investasinya, 

kedua adalah mudharabah muqayyadah yang berkarakteristik terikat dan bank 

menginvestasikan dananya pada proyek tertentu berdasarkan preferensi nasabah. 

 

 

3.2. Relevansi Al Siayasah al Shariah, Maqasid Shariah dan Maslahah dengan Corporate 

Social Responsibility  

Corporate social responsibility dalam konteks barat atau lebih dikenal dengan kapitalis 

menekankan pada penguatan fungsi perusahaan secara ekonomi, hukum dan etika terlebih 

dahulu, sebelum melakukan tindakan yang bersifat sosial/philanthrophy sebagaimana thesis 

Carroll A.B. (1991). Pada kenyataanya pandangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan 

kapan suatu perusahaan akan memiliki kewajiban CSR, berbagai perusahaan dalam 

perspektif barat akan melakukan kegiatan CSR ketika sudah memenuhi target yang sudah 

ditetapkanya seperti profitabilitas ekonomi, kepatuhan hukum dan pemenuhan etika bagi 

suatu perusahaan.. Pola pikir seperti tersebut memang rasional, menekankan pada 

pertumbuhan dan penguatan perusahaan sebelum memikirkan dampak sosial bagi komunitas 

dan masyarakat disekitarnya. Permasalahan kemuadian timbul, ketika mengukur suatu target 

yang ditetapkan. Setiap perusahaan akan memiliki alat ukur tersendiri, sehingga pada kondisi 

seperti apa CSR akan dilakukan oleh perusahaan sangat sulit ditentukan. Motif dan tujuan 

dalam perspektif baratpun biasanya pada kenyataanya sangat bernuansa duniawi saja, 

diantaranya adalah untuk mendongkrak popularitas perusahaan dimata publik dan memenuhi 

aturan pemerintah.  

Pandangan Islam tentang CSR sangat berbeda, karena dalam Islam sebenarnya CSR 

bukanlah hal yang asing dan sudah diterapkan didalam masyarakat muslim, perusahaan 

ataupun individu yang beroperasi dibawah panduan nilai-nilai islam secara tidak langsung 

memiliki kepedulian terhadap sesama, meskipun secara terminologi bukan disebut sebagai 

CSR sebagaimana perspektif barat. CSR didalam Islam memiliki pandangan yang 

menyeluruh berdasarkan Qur‟an dan Hadist, salah satu bagian dari nilai-nilai tersebut adalah 

mekanisme zakat, infaq, waqaf dan shodaqoh baik dari individu, lembaga maupun 

perusahaan. Sejatinya, nilai-nilai CSR yang disebut oleh perspektif barat, kalau dalam islam 

sudah menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dalam syariah.. Dalam konteks ini, ketika 

suatu masyarakat didalam menjalankan aktivitas muamalah berpegangan teguh pada syariah 
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secara benar dan utuh maka sudah pasti nilai-nilai yang dianggap sebagai bagian dari CSR 

akan terintegrasi dan berjalan secara otomatis.      

Sebagai upaya mengimplementasikan syariah dalam masyarakat diperlukan suatu 

peranan pemerintah untuk memfasilitasi terwujudnya tatanan ini, atau yang disebut Al 

Syiasyah al Shariah / Shariah oriented public policy. Dalam sejarah peradaban Islam ada 

konsep negara Islam sehingga pada saat tersebut negara yang bertanggungjawab terhadap 

penegakan syariah. Akan tetapi pada konteks saat ini dimana bentuk negara sudah berubah 

dan bertransformasi menjadi negara bangsa dan modern, maka yang paling penting adalah 

pemerintah disuatu negara bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat muslim dalam 

bernegara atau dengan kata lain pemerintah memfasilitasi berlakunya syariah dan bisa juga 

mengakomodasi nilai-nilai syariah menjadi suatu kebijakan public disuatu negara. 

Berdasarkan teori, Al Syiyasah al Shariah mengacu pada wilayah hukum Islam yang 

menjelaskan berbagai pengaturan berkaitan dengan berbagai macam kebijakan dan 

pendekatan yang diambil di dalam mengelola dan mengorganisir berbagai kebijakan nasional 

yang menyangkut penerapan Syariah, dimana hal tersebut mencakup permasalahan ekonomi, 

pengadilan, perdamaian dan hubungan internasional (Al Husairy, 1990). Konsep penerapan 

Syiyasah al Shariah memerlukan pertimbangan yang komprehensif dan mendalam terhadap 

fungsinya mencapai mashlahah (protection of public interest), kedua hubungan ini muncul 

dari fakta bahwa pengelolaan pemerintahan oleh muslim harus berdasarkan asas manfaat 

(Dusuki dan Abozaid, 2008). 

Didalam memahami syariah seseorang perlu memahami tujuan utamanya yang 

memungkinkan untuk terjadinya fleksibilitas, dinamisitas dan kreativitas dalam kebijakan 

sosial (Hallaq, 2004). Sehingga syariah tidak bisa ditafsirkan dan dipahami secara parsial 

tanpa tujuan yang sebenarnya. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan shariah (Maqasid Al 

Shariah) adalah untuk mengangkat kesejahteraan semua umat manusia, yang bertujuan 

melindungi agama (dien), kehidupan (nafs), intelektual (aql), keturunan (nasl) dan 

kesejahteraan (mal), apapun tindakan yang dilakukan dalam menjamin keberlangsungan 

kelima hal tersebut benar-benar bermaslahah untuk ummat (Chapra, 2007). 

Maslahah adalah suatu alat analisa yang dipergunakan didalam teori hukum Islam untuk 

mencari kebaikan bersama dan mencegah berbagai macam kerusakan serta kenistaan di 

dalam masyarakat (Dusuki, 2007). Maslahah essensinya adalah suatu pengekspresian 

terhadap penerimaan kebaikan atau penolakan terhadap kerugian, akan tetapi hal tersebut 

bukanlah yang dimaksud secara eksplisit, karena pengambilan keuntungan dan penolakan 

kerugian merepresentasikan tujuan manusia, yaitu kesejahteraan manusia melalui pencapaian 

tujuan tersebut, yang dimaksud dalam kontek ini adalah maslahah yaitu pemeliharaan dan 

tujuan-tujuan syariah (Al Raisuni, 1992 didalam Dusuki, 2007). Al-Shatibi, kemudian 

mengembangkan sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Al Ghazali dengan 

mendifiniskan maslahah dalam Al-Muwafaqat, adalah sebagai suatu prinsip yang 

menyangkut kelangsungan hidup manusia, perangkat kehidupan seseorang dan pengakuan 

kualitas intelektual dan emosional mensyaratkan keterlibatan manusia didalam suatu rasa 

perasaan yang mutlak (Hallaq, 2004 didalam Dusuki, 2007). Pada kenyataanya, Al Shatibi 

mendefinisikan maslahah secara lebih specific yaitu mengembangkan tujuan syariah secara 

cukup lebar untuk memasukkan semua tindakan yang mempertimbangkan keuntungan bagi 

masyarakat, termasuk penegakan hukum dan ibadah, dan dia mengklasifikasikan maslahah 

kedalam 3 kategori yaitu daruriyat (pokok), hajiyat (pelengkap), dan tahsiniyat (penghiasan) 

(Hallaq, 2004 didalam Dusuki, 2007).  

Dusuki (2007) mengelaborasi masing-masing definisi sebagai berikut: Daruriyat adalah 

kepentingan individu yang diperlukan setiap orang, seperti keimanan, kehidupan, intelektual, 

keturunan dan kekayaan. Sedangkan Hajiyat adalah kepentingan tambahan yang mendukung 

kebutuhan daruriyat jika hal ini diabaikan akan menyebabkan kesulitan tapi tidak 
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menghancurkan segala sendi kehidupan diaman hal ini diperlukan untuk menghilangkan 

berbagai kesulitan sehingga kehidupan menjadi mudah, sebagai contoh adalah syariah 

mengijinkan adanya forward buying (salam) dan lease/hire (ijarah). Yang terakhir adalah 

Tahsiniyat atau disebut kebutuhan penghias yaitu kepentingan yang apabila direalisasikan 

akan menciptakan kesempunaan didalam norma dan tingkah laku manusia didalam semua 

level pencapaian, contonya adalah syariah mendorong dilakukanya berbagai kegiatan sosial 

melebihi zakat bagi mereka yang membutuhkan sebagai ugpaya mempererat tali dan rasa 

persaudaraan antar sesama manusia.   

 

3.3. Ruang Perbankan Shariah Sebagai Bank for the Poor 

Setelah memahami dan mengidentifikasi Maqasid al shariah, Maslahah dan Syiayasah 

Shariah perbankan Islam di Indonesia, maka institusi ini harus mampu menempatkan 

posisinya untuk menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan. Meskipun berbagai lembaga, 

pemerintah, masyarakat dan bahkan perbankan konvensional juga berkontribusi dan berupaya 

untuk memerangi kemiskinan, akan tetapi hasil akhirnya masih belum tampak signifikan dan 

diperlukan upaya yang terus menerus dan berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan sudah 

menjadi very acute problems diseluruh negara muslim di dunia, dan khususnya di Indonesia 

yang didominasi oleh muslim terbesar di dunia. Joseph Stieglitz, pemenang nobel, 

berpendapat bahwa permasalahan kemiskinan berangkat dari informasi yang tidak seimbang, 

dari sini menyebabkan kegagalan didalam suatu sitem, secara khusus adalah bagi orang yang 

memerlukan bantuan kredit dan pembiayaan kesulitan untuk mengakses dana disebabkan 

oleh minimnya informasi dan kelemahan negara dan berbagai institusi keuangan untuk 

mengakomidasi mereka kedalam lingkaran ekonomi. 

Perbankan syariah yang fokus pada pengembangan microfinance untuk mendukung 

pengentasan kemiskinan adalah sejalan dengan misi syariah. Sebagai entitas dari suatu bisnis 

dengan kerangka dan fundamental syariah (Islamic Law), perbankan syariah diharapkan 

beroprasi berdasarkan acuan maqasid al shariah bila dibandingkan dengan institusi yang 

lainya, untuk memastikan bahwa semua kekayaan terdistribusi kepada para pihak yang 

memerlukan sebanyak dan semerata mungkin tanpa adanya halangan dan rintangan bagi 

pihak yang berusaha untuk menggapai hal tersebut secara benar (Ibnu Ashur, 2006). Langkah 

perbankan syariah ini bisa dimualai dengan kerangka CSR sebagai platform kerja sekaligus 

menjadi produk kebijakan bagi perbankan syariah untuk menunjukkan kepedulian kepada 

pengentasan kemiskinan.   

Dusuki (2008) mengembangkan suatu konsep peranan perbankan syariah bagi 

pengentasan kemiskinan dengan menekankan pada adanya suatu ruang dan kebijakan khusus 

untuk memfasilitasi terwujudnya suatu bentuk produk yang benar-benar sesuai untuk 

pengembangangan microenterprise berdasarkan prinsip syariah. Apa yang digagas oleh 

Dusuki ini sebenarnya berdasarkan kerangka kerja dan penelitian panjang berbagai ekonom 

muslim seperti El Gamal (2006), Al Haran (1990, 1996, 1999), Akhtar (1996, 1998),        

Dhumale dan Sapcanin (1998) dan Ahmed (2000) yang memformulasikan suatu gagasan 

Islamic microfinancing. Gagasan Dusuki ini lebih dari sekedar menghilangkan bunga 

sebagaimana microfinancing yang diaplikasikan pada perbankan konvensional, juga berusaha 

merumuskan secara detail tentang mekanisme yang ada didalamnya dan bentuk pembiayaan 

yang tepat bagi pengusaha dengan skala mikro dan kecil. Gagasan ini terbagi menjadi dua 

bentuk yaitu memobilisasi dana dan pembiayaan berorientasi pada permintaan yang 

menerapkan bentuk pembiayaan khusus (special purpose vehicle). 

1. Mobilisasi dana, sumber didalam memobilisasi dana dalam sistem ekonomi Islam 

memungkinkan suatu bank untuk mengoptimalkan berbagai alokasi yang ada, tidak 

seperti pada ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan dana nasabah yang 
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harus diberikan imbal jasa melalui bunga. Pada dasarnya, sumberdana dalam 

perbankan Islam terbagi menjadi dua sumber yaitu internal dan eksternal. 

a. Sumber internal, adalah berbagai alokasi dana yang diperoleh dari aktivitas 

perbankan tersebut, yaitu terkategorikan menjadi dua bentuk juga yaitu deposit 

dan equity. 

i. Deposit, diantara berbagai jenis dana yang masuk dalam kategori ini adalah 

wadiah, qardh al hasan dan mudharabah, diamana kategori tersebut 

merupakan kontrak yang berada dibawah produk pengumpulan dana. 

Dibawah mekanisme wadiah dana yang dititipkan di bank shariah 

merupakan suatu amanah kepada nasabah, ketika dana ini hanya dititipkan 

saja disebut sebagai wadi’ah yad amanah, sedangkan ketika dana ini 

dikelola untuk kegiatan investasi dengan persetujuan sebelumnya atas imbal 

hasil yang diberikan maka disebut wadiah yad dhamamah. Bentuk kontrak 

lain adalah qardh al hasan, yaitu ketika pihak penitip menyerahkan 

dananya untuk dititipkan saja tanpa ada imbal jasa/bagi hasil untuk 

disalurkan pada kelompok atau sektor tertentu. Sedangkan mudharabah 

adalah bentuk akad bagi hasil yang bermotif tijarah (mencari untung). 

ii. Equity, microfinancing dalam perspektif Islam juga bisa menarik dana 

dalam bentuk akad musharakah dan mudharabah. Ada suatu potensi yang 

besar untuk memobilisasi dana umat muslim kaya yang cenderung untuk 

melakukan kegiatan sosial melalui partisipasi aktiv didalam resiko dan 

pembagian keuntunga. Publik atau setiap masyarakat bisa membeli saham 

dan obligasi yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan melalui dua 

akad tersebut, setiap keuntungan dan kerugian akan diberikan dan 

dibebankan secara proporsional kepada pemegang saham dan pelaku usaha. 

b. Sumber eksternal, dengan mekanisme ini perbankan shariah di Indonesia bisa 

menerima dana dalam bentuk zakah, infaq, shodaqoh dan charity fund untuk 

dialokasikan bagi pengembangan usaha masyarakat miskin. Islam menawarkan 

mekanisme untuk terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan serta 

penguatan keterbukaan sosial, sehingga setiap muslim memiliki kewajiban 

untuk dilindungi oleh standard hidup yang adil (Metwally, 1997). Hal ini sangat 

berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya akan menerima dana 

dengan pertimbangan ekonomi, sebaliknya perbankan shariah juga memiliki 

fungsi untuk menerima dana seperti tersebutkan diatas untuk mendukung 

program pengantasan kemiskinan dengan dukungan microfinancing.  

2. Pembiayaan berbasis permintaan, berbagai studi dampak terhadap inisiativ 

microfinance telah menunjukkan bahwa efektifitas schema yang digunakan untuk 

memberantas kemiskinan bergantung pada seberapa sensitif lembaga keuangan 

didalam merespon permintaan atau kebutuhan klien. Berbagai pelayanan dan produk 

keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin juga harus mengkover tidak 

hanya untuk kebutuhan produktif tetapi juga kebutuhan konsumtif seperti kesehatan, 

pendidikan dan tanggung jawab sosial. Sebagai suatu konsekuensi, produk 

pembiayaan yang lebih baik akan mampu menggerakkan keuntungan ekonomi yang 

lebih besar bagi masyarakat miskin, dan ada kemungkinan dampak yang lebih besar 

bagi masyarakat khususnya bagi yang miskin (Seibel dan Parhusip, 1998; Zeller dan 

Meyer, 2002). 

 

Sebenarnya perbankan shariah bisa menawarkan berbagai macam produk dengan 

fleksibilitas kontrak yang sangat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan skala 

mikro dan kecil bagi masyarakat miskin. Berbagai instrumen (kontrak dan produk) yang 
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sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat miskin tersebut adalah sebagai berikut: (1) 

bentuk/model bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah, (2) model pertukaran seperti 

murabahah, salam, istishna dan ijarah, (3) akad kepedulian sosial atau tanpa biaya (tabarru‟) 

seperti ar rahn dan qardh al hasan, (4) model kombinasi seperti musharakah mutanaqisah dan 

ijarah thumma al bay‟). Ascarya (2007) mengembangkan pengklasifikasian berbagai akad 

dan produk menjadi dua bagian yaitu Tabarru‟ dan Tijarah  bagan sebagai berikut. 

Grafik 3: Jenis Akad/Transaksi Perbankan Shariah Di Indonesia 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ascarya (2007: 38) 

Munculnya permasalahan utama bagi perbankan didalam membiayai berbagai aktivitas 

usaha bagi masyarakat miskin dan usaha baru yang dimulai adalah adanya resiko yang besar 

akan kegagalan dan kebangkrutan. Hal ini wajar, sebagai institusi yang beroprasi dalam 

bisnis harus mengedepankan pendekatan rasionalitas dan logika, karena institusi perbankan 

dituntut untuk selalu efisient dan efektif didalam menyalurkan dana untuk mencapai 

keberlanjutan dan ketahanan kinerja. Kekhawatiran ini bisa diatasi dan dijembatani dengan 

adanya special purpose vehicle (SPV). Perangkat ini didalam perbankan memang diciptakan 

secara khusus sebagai suatu bagian yang legal yang diciptakan oleh perusahaan untuk 

menjalankan beberapa tujuan khusus atau aktivitas yang terbatas yang menggantikan 

perusahaan penseponsor (Gorton and Souleles, 2005).  

Perangkat ini pada perakteknya bisa berupa bentuk yang mandiri ataupun terikat oleh 

perusahaan penseponsor dengan tujuan dan target khusus yang direncanakan. Bentuk legal 

suatu SPV dapat berupa kerjasama terbatas, perusahaan dengan tanggungjawab terbatas, 

suatu perjanjian kepercayaan ataupun suatu institusi tertentu (Gorton and Souleles, 2005). 
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Suatu keunggulan utama SPV yang membuat perangkat ini memjanjikan untuk menawarkan 

pembiayaan pada sektor mikro dan kecil adalah kemampuanya mengontrol kebangkrutanya 

secara alamiah sebagai institusi yang terpisah (Dusuki, 2008). SPV dirancang secara fleksibel 

berdasarkan kebutuhan dan kegunaan untuk mendukung program dengan target tertentu, 

dalam hal ini SPV dirancang untuk mendukung microfinance dengan menginstalnya kedalam 

sistem perbankan syariah di Indonesia.     

 

3.4. Memahami Permasalahan Masyarakat Miskin dan Small and Medium Business  

3.4.1. Prinsip Utama didalam Mengembangkan Microfinance 

Sebelum mendayagunakan dana yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dalam 

Islam, maka hal yang krusial untuk diperhatikan adalah tentang karakteristik pembiayaan 

mikro. Pada dasarnya, karakteristik pembiayaan mikro di dunia dari negara satu ke negara 

lain hampir sama baik negara yang didominasi oleh penduduk yang muslim ataupun non 

muslim. The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 2006 mengajukan 11 prinsip 

dasar bagi pengembangan pembiayaan mikro berdasarkan hasil penelitian diberbagai negara 

di dunia. 

1. Masyarakat miskin memerlukan suatu variasi pelayanan keuangan, tidak hanya 

pinjaman modal saja, lebih dari itu mereka memerlukan tabungan, asuransi dan jasa 

pelayanan keuangan. 

2. Pembiayaan mikro adalah suatu alat yang powerful untuk memerangi kemiskinan, 

para rumah tangga miskin menggunakan berbagai jasa layanan keuangan untuk 

meningkatkan pendapatan, membangun asset mereka dan melindungi diri mereka 

dari berbagai dampak yang tidak bisa diperidiksi dari luar. 

3. Pembiayaan mikro artinya membangun sistem keuangan yang melayani masayarakat 

miskin. Hal ini akan mencapai semua potensinya yang maksimal hanya jika 

diintegrasikan kedalam sistem keuangan yang bertendensi kepada negara. 

4. Pembiayaan mikro mampu untuk mandiri dan pasti akan bisa melakukan hal tersebut 

jika mencapai jumlah pengguna masyarakat miskin yang sangat besar, jika tidak 

para penyedia pembiayaan mikro membebankan cukup besar untuk menutupi biaya 

dan beban operasi mereka, mereka akan selalu dibatasi oleh ketidakpastian dan 

kelangkaan dukungan subsidi dari pemerintah dan lembaga donor. 

5. Pembiayaan mikro adalah tentang membangun institusi keuangan lokal yang bersifat 

permanen yang dapat menarik deposit/dana domestik, kemudian memutarnya 

menjadi pinjaman dan juga menyediaksan jasa keuangan yang lainya. 

6. Pembiayaan mikro tidaklah selalu jawaban bagi masyarakat miskin, jenis lainya 

untuk mendukung pembiayaan mikro perlu diterapkan agar bekerja lebih baik 

khususnya bagi orang yang sangat miskin yang tanpa pendapatan dan kekuatan 

untuk membayar kembali. 

7. Penetapan suku bungan mempersulit orang miskin dengan membuat mereka 

kesulitan dalam membayar kredit, karena lembaga penyedia memerlukan biaya 

untuk menutupi kegaiatn oprasional. Berdasarkan perhitungan ekonomi, 

menciptakan banyak pembiayaan mikro berbiaya lebih besar dari pembiyaan makro 

yang jumlahnya sedikit. Pemberian suku bunga yang tinggi mencegah Lembaga 

keuangan skala mikro untuk bisa menutupi biaya operasioanl, sehingga hal ini 

menghambat suply pembiayaan pada masyarakat miskin. 

8. Tugas pemerintah adalah untuk memfasilitasi dan mengawasi jasa-jasa keuangan 

tersebut bukanlah menyediakan secara langsung, pemerintah bisa saja tidak pernah 

melakukan tugas tersebut tetapi pemerintah harus mengatur a lingkungan kebijakan 

yang mendukung. 



PENELITI MADYA 

 

13 
 

9. Dana yang berasal dari Lembaga donor seharusnya melengkapi dana sari swasta 

bukan justru berkompetisi, subsidi dana lembaga donor tersebut seharusnya 

mendukung didalam memulai usaha secara sementara yang didesain untuk membuka 

suatu institusi yang langsung bisa menawarkan sumber pembiayaan personal seperti 

deposit. 

10. Kunci penghambat utama dalam mengembangkan pembiayaan mikro adalah 

kekurangan institusi yang kuat dan pengelola yang kompeten, sehingga lembaga 

donor juga harus fokusa untuk membangun kapasitas ini. 

11. Pembiayaan mikro akan bekerja pada puncak aktivitasnya ketika mengukur dan 

membuka kinejanya kepada publik, dimana pelaporan yang dilakukan tidak hanya 

membantu para pemangku kepentingan mengetahui keuantungan dan biaya tetapi 

juga meningkatkan kualitas kinerja. Pembiayaan mikro perlu membuat laporan yang 

teliti dan komprehensif terhadap berbagai aktifitas kinerja keuangan, seperti utang 

yang telah dibayar dan biaya perbaikan, serta sosial seperti jumlah dan tingkat 

kemiskinan klien yang telah diakomodasi.   

 

3.4.2. Memahami Kabutuhan dan Karakteristik Orang Miskin dalam Memulai Bisnis 

Kebutuhan masyarakat miskin di negara muslim sejatinya juga sama dengan masyarakat 

miskin yang lainya, yang membedakan paling mendasar adalah keimanan dan worldview 

yang sangat mempengaruhi cara pandang hidup (IDB, 2008). Meraka memerlukan berbagai 

pelayanan jasa keuangan karena dihadapkan oleh berbagai hal yang tak terduga dan 

memerlukan uang melebihi dari yang dimiliki bahkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki. 

IDB (2008) membagi kebutuhan masyarakat, termasuk juga yang dikategorikan miskin 

menjadi 3 kategori: (1) life cycle events (peristiwa siklus hidup yang terjadi sekali seumur 

hidup) seperti kelahiran, kematian, pernikahan membangun rumah dan jaminan dihari tua 

atau bisa  juga recurrent incidents (pengeluaran yang berhubugan dengan pendidikan, masa 

panen dan pameran), (2) emergency needs (kebutuhan yang bersifat mendadak) seperti sakit, 

kehilangan pekerjaan dan kecurian, (3) investment opportunities (kesempatan berinvestasi) 

seperti modal usaha, tanah dan aset keluarga. Untuk membantu masyarakat miskin, maka 

program dan bentuk jasa keuangan harus bisa menutupi dan mengamankan ketiga jenis 

kebutuhan tersebut. Hal ini sangat wajar, karena masyarakat yang miskin memerlukan lebih 

dari modal memualai usaha untuk benar-benar keluar dari jurang kemiskinan. 

Paling tidak ada tiga tipe jenis program untuk memberdayakan masyarakat miskin 

sebagai suatu strategi dalam memberantas kemiskinan yang efektif. 

1. Microfinance/credit, yang berdasarkan prinsip shariah, program ini 

didayagunakan bagi masyarakat miskin untuk membuat dan menguatkan suatu 

usaha bisnis. Dalam prinsip ekonomi Islam ada berbagai akad dan produk yang 

sesuai diterapkan untuk melandasi berlakunya program ini, seperti qardh al hasan, 

mudharabah dan musharakan. 

2. Microsaving/tabungan, masyarakat miskin harus didorong untuk menabung dan 

menyimpan uangnya di perbankan atau lembaga keuangan. Hal ini sebagai upaya 

bagi masyarakat miskin untuk tetap berjaga-jaga dan siaga terhadap berbagai 

kebutuhan mendadak ataupun investasi. Masyarakat miskin harus dibiasakan 

untuk menyimpan sebagian dari hasil usahanya secara rutin dan dengan jumlah 

yang fleksibel, kalau perlu harus dimulai dari yang paling kecil. Dengan saving 

mereka juga akan mendapatkan imbal hasil atau bagi hasil yang bisa menambah 

aset ataupun pendapatan tambahan. 

3. Microinsurance/takaful, usaha yang dijalankan masyarakat miskin juga penuh 

dengan resiko dan halangan seperti kerusakan, kehilangan atapun berbagai resiko 

yang sulit diprediksi seperti bencana alam, pihak lembaga keuangan juga harus 
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ikiut menanggung berbagai kerugian yang muncul, hal ini dilakukan sebagai 

upaya melindungi usaha yang dibangun oleh masyarakat miskin sampai benar bisa 

mandiri. 

3.4.3. Peranan Zakat 

Zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk berbagi kepada muslim sesamanya 

yang telah diatur dengan tegas oleh Allah, dan bahkan penerimanya pun sudah ditetapkan 

kreterianya. QS 9: 103 ” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu 

itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. 

Penerima zakat juga sudah ditetapkan oleh Qur‟an kedalam 8 asnaf/golongan saja, yaitu fakir, 

miskin, mu’allaf, amilin, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah, riqab dan ibnu sabil.  

Dalam ekonomi modern seperti sekarang, zakat mampu dijelaskan sebagai instrumen 

yang menggerakkan perekonomian. Ascarya (2007) menjelaskan model yang telah dibuat 

oleh Chapra (1996) dan Sakti (2006) bahwa pengaruh zakat pada perekonomian bisa 

dijelaskan melalui pendekatan moneter (MV=PT) dalam ekonomi konvensional. Pada 

mekanisme ini zakat akan sangat berdampak pada peningkatan jumlah uang yang beredar 

dengan asumsi yang lain tetap. Kenaikan jumlah uang ini juga harus diimbangi dengan 

kenaikan volume produksi dan kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor riil, sehingga terjadi 

keseimbangan diantara keduanya. Zakat akan berdampak pada sektor riil paling tidak 

kedalam 3 hal, (1) adanya distribusi pendapatan, (2) zakat mampu mendorong tingkat 

permintaan dalam ekonomi, (3) zakat membantu masyarakat yang tidak memiliki daya beli 

untuk masuk ke pasar. 

Dalam kerangka pengembangan microfinance, zakat sangat berperan didalam membantu 

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum 

menjalankan suatu usaha/ memulai bisnis. Masyarakat yang benar-benar miskin tidak 

memiliki harta / aset apapun perlu didorong didalam memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih 

dahulu, karena ketika kebutuhan tersebut belum dipenuhi, maka dana microfinance pasti akan 

habis dipergunakan untuk memenuhu kebutuhan yang bersifat rutin dan mendasar. 

Obaidullah (2008) memodelkan suatu siklus didalam microfinance yang memempatkan 

peranan dana zakat sebagai titik awal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim, 

gambar dibawah (grafik 4) ini menjelaskan siklus tersebut. 
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Grafik 4: Model Siklus Program Pengembangan Wirausahawan Mikro 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Obaidullah, 2008: 55 

  

Pada fase awal, masyarakat miskin diberi dana zakat untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dasarnya, dimana pada saat ini individu-individu tersebut masuk dalam kategori 

yang memang benar-benar miskin. Ketika masyarakat miskin ini mulai terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, maka karakter mereka mulai dibentuk agar memiliki competency dalam 

berwirausaha untuk menuju kapasitas sebagai pengusaha mikro, dimana fase ini mereka 

diklasifikasikan dalam tahap yang kedua. Fase ketiga adalah ketika usahawan mikro tersebut 

sudah mulai mandiri dan mampu menjalankan usahanya, maka para pengusaha baru ini diberi 

akses untuk memanfaatkan pinjaman kebaikan atau qardh al hasan sebagai modal perluasan 

usaha, tahap ini adalah suatu langkah awal usahawan mikro tersebut akan dididik untuk 

menjadi pengusaha dengan skala kecil dan memasuki babak baru dimana mereka 

dikategorikan sebagai individu yang sedikit diatas garis kemiskinan. Berdasarkan penelitian 

dan pengalaman dilapangan diperlukan waktu dua tahun untuk membentuk wirausahawan 

mikro yang memiliki kapasitas.    

3.4.4. Qardh Al Hasan sebagai Fondasi Akad bagi Usaha yang Memihak pada 

Masyarakat Miskin 

Dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam, instrumen seperti qardh al hasan, shadaqah 

dan zakat memainkan peranan yang penting didalam berbagai program pengentasan 

kemiskinan. Melalui instrument tersebut yang dikombinasikan kedalam perangkat investasi 

khusus seperti SPV semua tujuan penting didalam kesejahteraan ekonomi dan pemerataan 

pendapatan dapat diupayakan untuk diselesaikan. Secara khusus instrument qardh al hasan, 

yang menjadi instrumen vital didalam mengangkat dan memberdayakan kaum dhuafa melalui 

penciptaan wirausahawan mikro dan kecil. Qard Al Hasan adalah suatu pinjaman sukarela 

tanpa adanya harapan dari pemberi pinjaman terhadap pengembalian yang ditambah bagi 

hasil, atau hanya menerima jumlah pokoknya saja (Askari, Iqbal, Mirakhor, 2009). 

Jenis pinjaman qardh al hasan paling tidak 6 kali disebut didalam Quran, sebagai suatu 

pinjaman yang dibuat dengan mengharapkan ridha Allah semata untuk membantu pihak yang 
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membutuhkan dan dalam kesulitan. (1), QS 2: 245 ” barang siapa meminjami(menginfaqkan 

hartanya dijalan Allah) Allah dengan pinjaman yang baik (qardh al hasan), maka Allah 

melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak....”. (2), QS 5:12 ” ....dan kamu bantu 

mereka dan kamu pinjamkan (menginfaqkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati 

yang ikhlas) kepada Allah pinjaman yang baik (qardh al hasan), pasti akan aku hapus 

kesalahan-kesalahan mu, dan pasti akan aku masukkan kedalam surga yang mengalir 

dibawahnya sungai.....”. (3), QS 57: 11 ”Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik (qardh al hasan) maka Allah akan mengembalikanya berlipat ganda 

untuknya dan baginya pahala yang mulia”. (4), QS 57:18 ” sesungguhnya orang-orang yang 

bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik (qardh al hasan), akan dilipatgandakan balasan bagi mereka dan akan 

mendapat pahala yang mulia”. (5), QS 64: 17 ” Jika kamu meminjamkan kepada Allah 

dengan pinjaman yang baik (qardh al hasan) niscaya Allah melipatgandakan balasan 

untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah maha mensyukuri dan penyantun”. (6), QS 73: 

20 ” .........maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al Quran dan laksanakan sholat, 

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardh al 

hasan)......”. 

Perbedaan antara qardh al hasan dengan shadaqah (charity), salah satu instrument dalam 

Islam yang digunakan untuk membantu orang yang dalam kesusahan, adalah qardh al hasan 

harus dibayar kembali, meskipun peminjam diberikan spesifikasi waktu didalam 

permbayaran, sedangkan shadaqah memang benar-benar murni diberikan. Bahwasanya 

balasan dari Allah untuk shadaqah adalah 10 kali sedangkan qardh al hasan adalah 18 kali, 

sehingga ada upaya untuk menekankan pentingnya qardh al hasan, dengan memberikan 

ganjaran yang lebih besar. Didalam Al Quran, Allah SWT menempatkan penekanan yang 

besar terhadap qardh al hasan dapat dirangkum dari berbagai ayat yang mengindikasikan 

bahwa (Askari, Iqbal dan Mirakhor, 2009): 

1. Ketika seseorang memberikan suatu pinjaman qardh al hasan kepada seseorang yang 

menbutuhkan tanpa mengharapkan imbalan diatas jumlah pokoknya yang peminjam 

diwajibkan untuk membayarnya, Allah menjanjikan suatu imbalan yang berlipat dari 

jumlah tersebut. Allah menambahkan bahwa orang yang memberi pinjaman akan 

menerima ”Ajr-un Kareem” suatu kompensasi yang sangat baik melebihi apa yang 

dibayangkan. 

2. QS 57: 18 mengindikasikan bahwa qardh al hasal adalah berbeda dari shadaqah 

(charity) serta QS 5: 12 dan 73: 20 mengindikasikan bahwa qardh al hasan juga 

berbeda dari zakat. Ayat-ayat tersebut juga menggali pentingnya Allah menempatkan 

qardh al hasan pada level yang sama dengan shalat dan zakah. 

3. Tidak ada indikasi dari ayat-ayat tersebut diatas bahwa imbalan/reward yang 

diberikan oleh Allah hanya sebatas pada hari akhir saja. 

4. Tidak ada suku bunga atau bagi hasil yang harus diterapkan. 

5. Al Quran menciptakan suatu struktur inisiatif yang kuat untuk pendanaan melalui 

qardh al hasan. 

Qardh al hasan memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan 

instrumen pembiayaan yang lainya. Askari, Iqbal dan Mirakhor (2009) mengembangkan 

suatu thesis tentang penerapan qardh al hasan yang begitu sukses di Iran sampai degan saat 

ini, dari sinilah mereka memberikan beberapa karakteristik pembiayaan qardh al hasan 

sebagai berikut: 

1. Sangat fleksibel terhadap adanya jaminan (collateral), biasanya tidak mensyaratkan 

jaminan berupa bentuk fisik seperti tanah dan gedung. 

2. Prosedur pengurusan dokumen sangatlah sederhana. 
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3. Pinjaman biasanya dalam jumlah yang sedikit, proses persetujuan sangat cepat dan 

pencairan dana juga cepat. 

4. Tidak boleh menerapkan suku bungan, bila ada biaya administrasi jumlahnya sangat 

kecil untuk menutupi biaya operasional saja. 

5. Dana mudah diakses bagi para peminjam karena lokasinya dekat. 

6. Pengelola dana sangat accountable. 

Qardh al hasan adalah akad yang sangat sesuai untuk diintegrasikan kedalam SPV 

yang ada pada perbankan shariah. Untuk membangun dan mengembangkan qardh al hasan 

kedalam sistem SPV setidaknya diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Membangun institusi permanent yang kuat: sebagai suatu sistem yang didasarkan pada 

aturan, maka ekonomi islam dalam hal ini penerapan qardh al hasan memerlukan 

campur tangan institusi pengelola yang kuat dan amanah. 

2. Melakukan gerakan yang massive untuk mengembangkan qardh al hasan secara 

terintegrasi dan terencana disemua lembaga keuangan islam dan perbankan islam. 

3. Saluran distribusi, untuk menyampaikan pinjaman qardh al hasan diperlukan lembaga 

keuangan Isam yang memiliki jaringan distribusi yang kuat. 

4. Qardh al hasan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk pembiayaan 

mikro dengan tepat, bukan untuk konsumsi.   

 

3.5. Suatu Konsep Pengintegrasian Kolaborasi CSR      

Dalam membentuk suatu kerjasama, setiap lembaga atau institusi menjalankan perananya 

sendiri berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Perbankan shariah sebagai bagian 

dari sistem keuangan harus didorong menjadi lembaga yang memotori program CSR dengan 

membuka produk dan penyaluran dana dengan akad qardh al hasan kepada masyarakat 

miskin yang sudah dibina dan dipenuhi berbagai kebutuhan dasarnya melalui dana zakat, 

infaq dan shadaqoh yang dikelola oleh LAZ, BAZ dan berbagai lembaga sejenis. Program 

yang dikembangkan untuk mengintermediasi micro and small entrepreneur / pengusaha kecil 

dan mikro, baik yang baru memulai usaha atau sudah menjalankan usaha adalah berbasis 3 

pendekatan yaitu microfinance, microsaving dan microtakaful. Ketiga program tersebut 

adalah sangat fleksibel dan relevan bila didukung oleh dana CSR yang dikelola oleh 

perbankan syariah dengan membuka produk wadiah CSR, untuk menarik partisipasi aktif 

masyarakat, industri dan berbagai pihak yang peduli dan menyalurkan dana hibah/grant nya. 

Sehingga, perbankan shariah disini yang terdiri dari BUS dan UUS tidak perlu mengeluarkan 

dananya yang besar untuk program CSR, akan tetapi menjalankan fungsi CSR-nya sebagai 

lembaga yang mengintermediasi masyarakat miskin di Indonesia. 

Ada lembaga keuangan lainya dengan skala mikro dan kecil seperti BPRS/BMT yang 

memiliki peranan didalam membantu pendistribusian peranan BUS dan UUS, terutama 

didaerah yang sulit dijangkau jaringan perbankan shariah yang besar. Fungsi lembaga ini juga 

sama, yaitu menyalurkan pembiayaan dengan pendekatan microfinance, microsaving dan 

microtakaful, hanya saja letaknya disesuaikan dengan jangkauan BUS dan UUS. Diharapkan 

dengan keterlibatan lembaga keuangan shariah yang lebih kecil ini, program CSR bisa 

berjalan tidak hanya sebatas pada daerah perkotaan saja, melainkan juga masuk kedaerah 

pedesaan dan pedalam. 

Peranan lembaga lain yang tidak kalah pentingnya adalah LSM (lembaga swadaya 

masyarakat) / NGO (Non Government Organization) dan universitas atau perguruan tinggi. 

LSM terutama yang berafiliasi islam dan keumatan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dsb, 

memiliki peranan untuk mengawasi secara independen pola kerja dan aliran dana CSR 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga LSM yang kredibel dan akuntable perlu 

dipilih untuk menjalankan fungsi CSR nya mengawasi dana umat yang dimobilisasi untuk 

program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Fungsi ini sangat penting dilakukan karena 
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berbagai pendekatan yang dilakukan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia selalu 

mengalami pengalaman buruk dalam kebocoran dana dan penyalahgunaan wewenang. LSM 

atau ORMAS, harus menjalankan tugas ini setidaknya dengan 2 pertimbangan, pertama yaitu 

pengentasan kemiskinan dan pengawasan umat sudah merupakan visi besar dan alasan 

mengapa LSM dan ORMAS tersebut hadir ditengah-tengah masyarakat, kedua lembaga 

tersebut memiliki jaringan luas dan fleksibilatas sosial diluar ranah kekuasaan dan pengelola 

dana. Sedangkan fungsi perguruan tingga sangat sederhana akan tetapi begitu krusial didalam 

pengentasan kemiskinan melalui program ini, yaitu menjadi pendamping bagi pengusaha 

mikro dan kecil khususnya yang mulai mendirikan usahanya. Universitas adalah pusat 

pengembangan berbagai disiplin ilmu, keterlibaatanya dalam program ini akan memberikan 

efek bagi transformasi profesionalitas dan pengelolaan yang baik bagi pengusaha yang 

dibina. 

Fungsi yang paling sentral dan strategis yang memfasilitasi kesinergisan program ini 

adalah dari pemerintah, keterlibatanya harus ditekankan sebagai mediator dan lembaga yang 

memiliki kewenagan hukum di Indonesia. Pemerintah harus memonitor keberlangsungan 

program ini agar berjalan pada track-nya dan tepat pada sasaranya. Keterlibatan pemerintah 

harus mencakup semua lini mulai dari dana CSR yang masuk keperbankan shariah, kinerja 

perbankan shariah, daya dukung lembaga terkait seperti LSM/ORMAS, BRPS/BMT dan 

Universitas sampai kinerja masyarakat miskin dalam usaha dan memanfaatkan program ini, 

grafik 5 menyajikan gambaran alur kolaborasi CSR semua elemen. 

 

Grafik 5: Kolaborasi CSR Perbankan Shariah dan Masyarakat dalam Pengentasan 

Kemiskinan melalui Microfinance, Microsaving dan Microtakaful 
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4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian terakhir didalam paper ini adalah kesimpulan dan rekomendasi, yang disarikan 

sebagai bagian tersendiri. Ada tiga kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan identifikasi 

masalah dan pembahasan yang dilakukan. 

Pertama, di Indonesia perbankan syariah sebagai suatu bagian sistem ekonomi islam 

yang selalu mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan berdasarkan Islam, masih 

terlihat berhati hati untuk mengangkat visi ini. Hal ini terlihat dari dominanya skema 

pembiayaan murabahah dalam intermediasi keuangan dan menomorduakan mudharabah dan 

musyarakah serta berbagai bentuk akad dan produk yang pro terhadap masyarakat miskin. 

Peranan perbankan syariah juga terlihat belum optimal didalam mengusung visi ekonomi 

islam, dimana sistem dan lembaga keuangan ini secara dominan masih bergelut dan beroprasi 

pada orientasi keuntungan. Kreatifitas dan terobosan untuk membuat suatu sistem dan produk 

yang pro terhadap masyarakat miskin seperti qardh al hasan masih belum begitu dominan 

didalam perbankan syariah di Indonesia. 

Kedua, Corporate sosial responsibility dalam Islam sebenarnya bukanlah suatu istilah, 

konsep dan praktik kepedulian terhadap masyarakat yang dianggap asing berada diluar 

lingkaran bisnis. Kerangka ini pada dasarnya justru sejalan dengan penerapan maqasid al 

shariah dan maslahah, dimana menekankan peranan perbankan syariah untuk tidak saja 

mengutamakan pencarian keuantungan yang sebesar besarnya, tetapi keberadaanya juga 

harus bermanfaat terhadap masyarakat muslim, khususnya yang mayoritas masih berada di 

bawah garis kemiskinan. Dengan fungsinya yang strategis dalam perekonomian modern, 

keterlibatan perbankan syariah melalui CSR sebagai motor penggerak diantara berbagai 

institusi islam, pemerintah, masyarakat dan berbagai elemen, maka hal ini akan mampu 

menghasilkan sinergisitas dan harmony dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Ketiga, kolaborasi program pengentasan kemiskinan melalu CSR perbankan syariah dan 

berbagai lembaga terkait ini menekankan pada pengoptimalan fungsi dan peranan masing-

masing lembaga dan entitas yang sudah ada. Hanya saja, peranan ini harus lebih dipertegas 

dan dikoordinasikan secara teliti dan matang. Dimana kalau dilihat dengan platform CSR, 

setiap institusi memiliki kelebihan masing-masing untuk dioptimalkan. CSR juga membuka 

ruang yang lebar dan general bagi pengentasan kemiskinan karena mampu dibahasakan dan 

diterima oleh semua kalangan. Kolaborasi ini juga harus menekankan pada aspek kemitraan, 

dimana para pengusahaa mikro dan kecil yang baru berdiri ataupun yang sudah berdiri harus 

ditanggung semua resiko dan dibina untuk selalu berinvestasi dengan mengkombinasikan 

pendekatan microfinance, microsaving dan microtakaful.       

Rekomendasi kebijakan yang diberikan hanya satu, yaitu pengoptimalan dan sinergisitas 

semua lembaga, masyarakat, perbankan syariah dan pemerintah untuk mengoptimalkan 

peranan dan fungsi masing-masing. Dengan platform CSR maka lebih banyak lagi elemen 

bangsa yang bisa dilibatkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui fungsi 

intermediasi keuangan Islam. 
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