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ABSTRAK 

 Muhammad Usman. 2012. TINJAUAN MASLAH}AH 

TERHADAP INFAK KETERLAMBATAN SEBAGAI DENDA DI BMT LA 

TANSA GONTOR. Skripsi. Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam Progam Study 

Mu`amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Aji Damanhuri, M.E.I 

Kata Kunci: Pembiayaan, Ganti Rugi  

  

 Penelitian ini berangkat dari adanya sebuah fenomena yang terjadi 

di sebuah lembaga keuangan yang berbasis syari`ah yang melaksanakan 

penerapan infak sebagai denda keterlambatan pembiayaan. Denda tersebut 

diterapkan kepada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran 

pembiayaannya. Adapun tujuan penerapan infak adalah demi kemaslahatan untuk 

pihak BMT, nasabah maupun pihak ketiga. 

  

Untuk menjawab fenomena itu maka peneliti merumuskan masalah yang 

hendak dikaji dalam penelitian ini. 1) Bagaiman tinjauan maslahah terhadap 

penerapan infak sebagai denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor. 2)  

Bagaimana tinjauan maslahah terhadap pentasarufan> infak sebagai denda 

keterlambatan di BMT La Tansa Gontor. 

  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan adapun pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Dengan cara melakukan 

pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen terhadap fenomena yang 

terjadi di BMT La Tansa Gontor. 

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 1) Penerapan infak sebagai denda keterlambatan membayar 

angsuran di BMT La Tansa Gontor diperbolehkan dalam islam jika tujuan 

penerapannya untuk kemaslhatan bukan untuk kepantingan BMT semata, karena 

hakikatnya infak adalah mengeluarkan hara dengan suka rela ikhlas bukan  karena 

paksaan. Hal itu juga berkaitan dengan tujuan syara yakni memelihara agama, 

memelihara jiwa, memeliihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 

2) Dana infak denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor dipergunakan untuk 

dana sosial berupa zakat  dalam bentuk sembako dan pemutihan pembiayaan yang 

macet. Pentasarufan dana infak tersebut sesuai dengan konsep syara yakni 

memelihara jiwa dan harta.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam tatanan kehidupan manusia diperlukan adanya hukum yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam 

sekitarnya, dan manusia dengan Tuhannya. Tanpa hukum, dalam pergaulan dan 

hubungan antar manusia, akan timbul kekacauan, ibarat lalu lintas di jalan raya 

tanpa rambu-rambu
1
 

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk hidup manusia, baik 

rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk 

kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. 

Menurut al-Syatibi dalam konsep maqāsid syarīah-nya, kemaslahatan manusia 

dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dapat 

diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam 

kerangka ini, al-Syatibi membagi maqāsid menjadi tiga tingkatan, yaitu d ̣aruri>yat, 

hajiyyat, tahsīniyat. Pemahaman maqāsidsyarīah menyatakan bahwa tidak satu 

pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.
2
 

Manusia merupakan mahluk sosial, mahluk yang tidak bisa hidup sendiri. 

Mereka membutuhkan pertolongan dan berintraksi dengan orang lain untuk 

menjalankan hidup nya. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. 

                                                           

   
1Hamzah Ya’qub, Pengantar Ilmu Syari‟ah (Hukum Islam), (Bandung: CV. Diponegoro, 
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Islam juga mengajarkan tolong menolong antara sesama dalam kebaikan, 

termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah 

dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam 

menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya maka secara teori 

keberadaan Baitul Mal Wattamwil harus mampu berperan aktif sebagai suatu 

solusi alternatif representatif. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik 

lembaga keuangan syariah (LKS) yang berkembang selama ini benar-benar 

mencerminkan misi utama keberadaan Baitul Mal Wattamwil atau tidak. 

Istilah BMT saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan 

yang memadukan fungsi baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah 

pada suatu pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, 

infak, dan sodaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan Dari BMT sebagai lembaga pendukung untuk kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.
3
 

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan 

pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting 

prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga 

keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil 

yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas 

                                                           
3
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, vol-

2(Yogyakarta: Ekonisia, 2003),  96. 
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penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat.
4
 

BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu; mengumpulkan dana dan 

menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian 

biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk 

konsumsi kegiatan. 

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu:
5
 

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk membeli barang berdasarkan 

prinsip jual beli. 

2. Transaksi pembiayaaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

berdasarkan prinsip sewa. 

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan 

di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli 

seperti muda>rabah, mura>bahah, salam, dan istisna‟ serta produk yang 

menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat 

keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan 

prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi 
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hasil, adalah hasil yang telah disepakati di muka. Produk perbankan yang 

termasuk kedalam kelompok ini adalah musya>rakah dan mudarabah. 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil 

setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank 

konvensional. 

BMT merupakan lembaga ekonomi syari‟ah yang memiliki beberapa 

produk pembiayaan antara lain pembiayaan musya>rakah, yang bertujuan untuk 

membantu tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil dan pendapatan yang 

diperoleh hasilnya dibagi dengan BMT sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan 

mura>bahah untuk membantu memenuhi barang-barang kebutuhan dan jual beli 

barang, BMT mengenakan sistem mark-up/margin terhadap nasabah. Pembiayaan 

sewa (i>jarah) yaitu dengan sistem jual beli dan pembiayaan untuk sewa menyewa 

dengan pembayaran sesuai perjanjian. Dengan melihat berbagai macam produk-

produk yang ditawarkan, membuat BMT menjadi salah satu alternative tempat 

peminjaman dan, atau pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat 

sekitar. 

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, pada awal nya pihak BMT tidak mengunakan jaminan dan 

denda tersebut namun masyrakat malah menyalah gunkan kepercayaan BMT 

Tersebut dengan tidak mau membayar anguran nya dengan alasan belum ada uang 

dan yang lain saja belum di tagih sehingga ia tidak mau membayar angsuran 
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tersebut. sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada 

anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok. 

Denda disini dimasukkan sebagai infak, yang mana hasil dari infak tersebut 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa disaksikan dalam 

pelaksanaan pembiayaan di BMT La tansa gontor.
6
 

Persyaratan umum pembiayaan di sebagian besar di BMT La tansa gontor 

di Mlarak Ponorogo yaitu telah resmi menjadi anggota BMT yang bersangkutan, 

mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dengan jujur dan 

selengkap-lengkapnya, melampirkan foto kopi KTP dan kartu keluarga, dan 

bersedia untuk disurvei dan diwawancarai. Apabila semua persyaratan telah 

terpenuhi maka anggota yang mengambil pembiayaan disodori formulir akad 

pembiayaan. 

Masalah muncul ketika dalam formulir akad tersebut pihak BMT 

menyimpang dari kesepakatan pembayaran maka pihak II sanggup memberikan 

denda yang besarnya telah ditentukan oleh pihak I (BMT). Dimaksud 

menyimpang dari kesepakatan pembiayaan disini yaitu jika pihak II atau anggota 

dalam mengangsur mengalami penundaan atau telah melewati masa yang 

ditentukan maka pihak I atau pihak BMT mengenakan sanksi yaitu berupa denda. 

Tidak banyak pembahasan yang mengkaji secara mendalam tentang 

penerapan infaq sebagai denda dalam kegiatan bermu‟amalah, seperti dalam 

transaksi pembiayaan yang terjadi di BMT La Tansa Gontor. Dalam hal ini Fatwa 

DSN nomor 17 tahun 2000 telah memutuskan fatwa tentang sanksi atas nasabah 

                                                           
6
 Lihat wawancara  

 



 

 

7 

 

mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi/denda yang disebut dalam 

fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu 

membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Fatwa DSN 

nomor 74 memutuskan bahwa denda keterlambatan adalah denda akibat 

keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana 

sosial. 

BMT La Tansa Gontor di Mlarak Ponorogo telah memberikan sumbangan 

berharga dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Namun 

demikian, apakah pemberlakuan infaq sebagai ganti rugi atas keterlambatan 

angsuran yang dilakukan BMT La Tansa gontor di Mlarak Ponorogo boleh 

dilakukan menurut hukum Islam? 

Dengan adanya permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi 

ini, penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai maslah}ah penerapan 

infak keterlambatan sebagai dendadi BMT La Tansa gontor di Mlarak Ponorogo. 

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penyusun lebih mangarahkan kepada 

kajian Infaq sebagai denda di tinjau dari maslah}ah nya. Sehingga judul yang 

diambil adalah: Tinjauan Maslah}ah Terhadap Infaq Keterlambatan Sebagai 

Denda di  BMT La Tansa Gontor Mlarak Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain: 

1. Bagaimana Tinjauan maslah}ah terhadap penerapan Infaq ketelambatan 

pembayaran  sebagai denda di BMT La Tansa Gontor 
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2. Bagaimana Tinjauan maslah}ah terhadap pentasa>rufan infaq keterlambatan 

pembayaran sebagai denda di BMT La Tansa Gontor ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan infaq keterlambatan sebagai denda di 

BMT La Tansa Gontor. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pentasa>rufan yang dihadapi BMT La Tansa 

Gontor 

D. Manfaat Penelitiian 

Harapan penulis dalam pembahasan ini dapat berguna sebagai berikut : 

1. Aspek keilmuan, yaitu penelitian ini diharapakan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan tenyang teori dan aplikasi pembiayaan murabahah di BMT. 

2. Aspek terapan, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian, pada dasarnya untuk menghindari 

terjadinya kesamaan dalam pembahasan materi, yang di lakukan oleh peneliti lain 

baik sebelum penulis melakukan pembahasan atau sesudah penulis melakukan 

pembahasan. Kajian terhadap denda sebagai infaq bukanlah hal yang asing 

melainkan sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dan 

menjadikan karya tulis ilmiah. Berikut beberapa peneliti yang membahas tentang 

infaq keterlambatan. 
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Skripsi: Muhammad Hafizd Analisa Maslah}ah Terhadap Pemikiran 

Imam al-Nawawi tentang wakaf uang, dalam skripsi tersebut disimpulkan   

bahwa, Pertama: syarat bagi seorang waqif yang di jukan Imam al-nawawi sudah 

sesuai dengan teori maslah}ah, yaitu maslah}ah hajiyah dengan spesifikasi hifz al-

mal. Kedua: ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas maslah}ah bagi kehidupan 

manusia, mawquf bih berupa uang yang di tawarkan Imam al-Nawawi termasuk 

maslah}ah hajiyah dan apabila di tinjau dari segi eksistensi serta ada tidak nya dalil 

yang mengaturnya, wakaf uang tersebut masuk dalam kategori maslah}ah 

mursalah. Ketiga: ditinjau dari segi Model mu‟ayyam maupun mawquf „alaih 

ghair mu‟ayam termasuk maslah}ah hajiyah dengan tujuan hifz al-mal. Namun jika 

di tinjau dari segi eksistensi dan ada tidaknya dalil yang mengaturnya, kedua nya 

berbeda, Mawquf „alaih model mu’ayam termasuk maslah}ah mursalah. Keempat: 

ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas maslah}ah bagi umat Islam maupun 

kehidupan manusia secara umum, pentasarufan wakaf menurut Imam al-Nawawi 

masuk dalam kategori maslah}ah hajiyah.
7
  

Sekripsi: Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan 

Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah KSU BMT Multazam 

Yogyakarta. Disitu dijelaskan bahwa pelaksanaan penerapan denda ada 

pembiayaan bermasalah dapat dibenarkan secara hukum Islam. Dari analisis ini 

menunjukkan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada anggota yang 

mengalami pembiayaan bermasalah didalam hukum Islam adalah boleh dilakukan 

kepada anggota yang mempu membayar tetapi karena menunda pembayaran 

                                                           
7
 Mahammad Hafidz analisa maslah}ah terhadap pemikiran Imam al-Nawawi tentang 

wakaf uang, STAIN PONOROGO, 2010 
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karena sengaja. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman dan merugikan 

pihak koperasi, sedangkan bagi anggota KSU BMT Multazam yang menunda 

pembayaraan karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda, karena hal 

tersebut dapat  menambah kesengsaraan dan pemerasan hingga akan menambah 

beban bagi anggota yang mengalami musibah. Maka dalam pelaksanaan 

penerapan denda bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah baik 

karena sengaja maupun mengalami kerugian dalam usahanya diperbolehkan, 

karena pelaksanaan penerapan denda yang dilakukan oleh KSM BMT Multazam 

tidak memberatkan bagi anggotanya dan disepakati oleh kedua belah pihak.
8
 

Sekripsi Erma Winarti: Infaq Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan 

Angsuran di BMT (Studi Kasus Di BMT Subulussalam Sleman) di situ di 

jelaskan menurut Erma: Winarti penggunaan kata infaq yang digunakan dalam 

ganti rugi kepada nasabah hanya mencakup dimensi horizontal. Infaq dalam arti 

sesungguhnya adalah ibadah. Infaq yang digunakan sebagai sebutan ganti rugi 

pembiayaan oleh BMT Subbulussalam tersebut adalah strategi managemen 

lembaga BMT ini. Strategi ini digunakan dalam rangka menangani nasabah yang 

dengan sengaja melakukan penunggakan angsuran terhadap pembiayaan yang 

nasabah lakukan.
9

 

Apabila kita melihat dari segi hukum Islam, penggunaan kata infaq 

sebagai ganti rugi yang diberlakukan oleh BMT Subbussalam, hukumnya tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip mu‟amalah. Hal ini tidak berbeda seperti yang 

                                                           
  

8
Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Penerapan Denda pada 

Pembiayaan Bermasalah ksu bmt multazam Yogyakarta, 2008 
9
 Erma Winarti Infaq Sebagai Ganti Rugi Atas Ketrlambatan angsuran Di BMT(Studi 

Kasus Di BMT Subulussalam Sleman), 2009 
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diberlakukan dalam lembaga keuangan konvensional, yang dalam lembaga 

keuangan konvensional disebut pinalti. 

Penggunaan kata infaq tidak sejalan dengan prinsip muamalah, dan arti 

infak itu sendiri. Sebaiknya kata infaq dikembalikan lagi kepada denda, yang 

memang hakikatnya diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional.
10

 

Secara garis besar skripsi penulis dengan skripsi terdahulu sama 

membahas tentang penerapan denda keterlambatan membayar angsuran oleh 

nasabah kepada pihak BMT ataupun Koperasi. Sekripsi Muhammad hafidz dari 

segi kepentingan dan kualitas maslah}ah bagi umat Islam maupun kehidupan 

manusia cecara umum, pentasarufan wakaf  menurut Imam al-Nawawi masuk 

dalam kategori maslah}ah hajiyah. Dalam skripsi Heni dijelaskan bahwa sanksi 

denda yang diterapkan oleh pihak BMT kepada nasabah/anggota yang sengaja 

menunda pembayaran ansuran diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut 

merupakan bentuk kezaliman dan merugikan pihak koperasi. Skripsi Erma winarti 

menjelaskan penggunaan kata infaq sebagai ganti rugi hukumnya tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip muamalah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa perbedaan 

skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah dari segi sebjek penelitiaanya, 

kalau pada skripsi yang terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam 

penggunaan infaq sebagai ganti rugi, namun dalam skripsi ini penulis lebih 

membahas tentang maslah}ah untuk pihak BMT dan masyarakat secara umum 

dalam penerapan infaq itu sendiri. 

 

                                                           
  

10
Erma Wwinarti” Infak Sebagai Gnti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran Di BMT (Studi 

kasus di BMT  Subulussalam Sleman) Syariah  Muamalah , 2012 
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F. Metode penelelitian 

1. Jenis Penelitian 

   Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian  lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

perilaku yang dapat diamati.
11

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau 

penelaahan dokumen.
12

 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini diadakan di BMT La Tansa Gontor kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

Alasan penulis memilih BMT La Tansa Gontor karna BMT La Tansa 

Gontor berperan aktif dalam menjalankan Infaq keterlambatan Sebagai Denda 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, selain dari pada itu pada awal nya 

pihak BMT tidak menggunakan Infaq tersebut, demi mengurangi hal-hal yang 

tidak di ingin yang merugikan pihak BMT maka BMT menerapkan infaq 

tesebut,  sehingga penulis tertarik untuk meneliti di BMT La Tansa Gontor. 
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Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya 

1995), 40. 
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4. Subyek Penelitian 

Yang dijadikan subyek penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi 

ini adalah : 

a. BMT La Lansa Gontor. 

b. Manager BMT La Tansa Gontor 

c. Karyawan BMT La Tansa Gontor 

d. Nasabah BMT La Tansa Gontor 

5. Data Penelitian 

  Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Data tentang tinjauan maslah}ah terhadap penerapan infaq keterlambatan 

sebagai denda di BMT La Tansa Gontor 

b. Data tentang penerapan infaq keterlambatan sebagai denda di BMT La tansa 

Gontor 

6. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber 

data tersebut diantaranya : 

1. Data Primer 

a. Dari informan yaitu manager dan pegawai BMT La Tansa Gontor 

b. Dari dokumen yang ada di BMT La Tansa Gontor 

2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber 

yang menjelaskan tentang teori murabahah dan aplikasinya baik berupa 
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buku-buku kitab-kitab website dan lainnya yang berhubungan dengan teori 

dan aplikasi murabahah 

7. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) : 

  Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan 

secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dan 

tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.
13

 

  Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan 

responden yang ada di BMT La Tansa Gontor. 

b. Observasi  (pengamatan) : 

  Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian atau melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi 

sumber data.
14

 

8. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

  Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi 
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kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok data.
15

 

b. Organizing 

 Pengaturan dan penyusunan dan demikian rupa, sehingga menghasilkan 

bahan-bahan untuk menyusun skripsi. 

c. Penemuan Hasil Data  

  Melakukan  analisa  terhadap hasil  pengorganisasian data dengan 

menggunakan kaidah, dalil-dalil sebagainya. 

9. Teknik Analisa Data 

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh 

kesimpulan yang relevan. Sehubungan  dengan permasalah yang telah penulis 

kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dalam 

penulisan atau penyusunannya, maka metode yang penulis gunakan adalah 

metode deduktif  yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.
16

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka 

penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab, dan dari masing-masing  bab 
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tersebut  terbagi menjadi  beberapa sub-sub yang kesemuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. 

Sistematika pembahasannya sebagai berikut; 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, 

tehnik analisa data, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: PENGERTIAN MASLAH}AH INFAQ DAN DENDA 

Dalam bab ini akan dibahas segala seluk beluk yang berhubungan dengan 

infaq sebagai denda, mulai dari pengertian denda, infaq, landasan hukum, 

serta manfaat dari denda menurut syari’at Islam. 

BAB III:PRAKTEK INFAQ KETERLAMBATAN  SEBAGAI DENDA DI BMT 

LA TANSA GONTOR 

Bab ini adalah berisi tentang data lapangan meliputi: sekilas tentang 

BMT la tansa gontor pelaksanaan dan mekanisme infak denda sebagai  

BAB IV :BAGAIMANA TINJAUAN MASLAH}AH TERHADAP INFAQ 

KETERLAMBATAN SEBAGAI DENDA DI BMT LA TANSA 

GONTOR 

Bab ini merupakan kajian tentang akad dan mekanisme terhadap 

praktek infaq sebagai denda, dan bagaimana tinjauan hukum tentang 

pemanfaatan infaq sebagai denda yang di lakukan oleh BMT La Tansa 

Gontor. 
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BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dan saran-saran dari penulis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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BAB II 

PENGERTIAN MASLAH}AH  DENDA DAN INFAQ 

 

B. Pengertian Maslah}ah Secara umum 

1. Pengertian Maslah}ah 

Kata Ushul Fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul berarti 

Pokok, Dasar, Fondasi. Yang Kedua adalah Fiqh yang berarti paham yang 

mendalam, selain dari itu ushul fiqh adalah kumpulan kaidah dan pembahasannya 

yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang berhubungan 

dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. 

Secara etimologi kata Maslah}ah adalah searti dengan kata manfaat. 

Menurut ibn mandhur dalam  lisan al-Arab, Maslah}ah adalah searti dengan kata 

shalaah, bentuk tunggal dari mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang 

mengnadung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang 

bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan monolak/ 

menghindari seperti menolak/ menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan 

menyakitkan adalah layak disebut Maslah}ah. 

sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hambanya 

berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat 

seknifikansi yang berbeda satu sama lain.
17
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2. Landasan Syari>ah Masla}hah 

Landasan Syari>ah berupa al-Qur’an, Hadith serta kaidah fiqih yang 

berkaitan dengan masla}hah akan di uraikan secara terperinci sebagai berikut: 

1. Al-Quran 

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Anbiyā (21) ayat 107: 

    

     

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
18

 

 

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung 

makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam 

ayat ini adalah: 1) Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad saw, 

2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka 

(al-„alamin), serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-

sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.
19

 

Juga disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 185 

    

  

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.
20

 

  

 Allah bebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu 
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 امشقة جلب اليسر

Kesulitan itu menuntut kemudahan 

 Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan 

kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara 

keseluruhan dan mencetak lah menghendaki kemudahan bagimu, 

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
21

 

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam 

tugas-tugas yang di jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, 

tidak memberatkan, dan tidak Mempersukar.’ 

2. Hadith Nabi saw 

                                           حت

ت                                         

“ Nabi Muhammad saw telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli 

atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas 

pinangan yang lain hingga peminang sebelumnya  meninggalkannya, atau 

ia telah diijinkan peminang sebelumnya .” ( HR Bukhari, no : 4746 ) 
 

                                   

“Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan 

janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya.” (HR 
Muslim, no : 2519 )

22
 

 

  Larangan-larangan Rasulullah dalam hadith tersebut, dimaksudkan untuk 

kemaslahatan umat. Salah satunya larangan mendatangi petani ke desa untuk 
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membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan para petani 

desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga. bahwa pada dasarnya baik 

firman Allah swt maupun sabda Rasul saw, bertujuan untuk kemaslahatan 

manusia. Dengan demikian keberadaan masla}hah sebagai landasan hukum 

tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri. 

3. Pembagian Masla}hah 

a) Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masla}hah bagi kehidupan 

manusia, ahli ushul fiqih membagi masla}hah menjadi tiga; 

1. Maslah}ah Al Daruri>>>yah  

 Suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar 

manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan 

terhadap agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan terhadap harta. 

2. Maslah}ah Al Hajiyah 

 Suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk 

menyempurnakan kemaslhatan pokok mereka dan menghilangkan 

kesulitan yang dihadapi. 

3.  Maslah}ah Tahsi>niyah 

 Suatu kemaslahatan yang bertujuan untuk mengakomodasikan 

kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur
23

 

b) Dari segi pandangan syara’ terhadapnya, Maslah}ah di bagi menjadi tiga, 

yaitu: 
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1. Maslah}ah mu‟tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari’( 

Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. misalnya kewajiban 

puasapada bulan ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, 

yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara 

jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung  pada 

kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat di batalkan oleh siapapun. 

2. Maslah}ah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang di tolak oleh Syari’(Allah), 

dan Syari’ menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah 

kemaslahatan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki yang bertentangan 

dengan kemaslahatan yang di tetapkan Syari’ yaitu pelarangan 

perempuan menjadi imam bagi laki-laki. 

3. Maslah}ah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam 

nash dan ijma’, serta tidak di temukan nash atau ijma’ yang melarang 

atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan 

(dibiarkan) oleh Syari’ dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil 

atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu di ambil oleh manusia, 

maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga 

tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, 

penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memeliki SIM. Bagi 

pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain. 
24
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B. Denda 

1. Pengertian Denda  

  Pengertian Denda adalah harta yang oleh hukum harus dibayarkan 

kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau Undang-Undang. 

Sudarsono dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda adalah 

hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau materi 

karena melanggar aturan atau Undang-Undang.
25

 

Ganti rugi yaitu penggantian kerugian yang dialami seseorang (seorang 

debitur yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur).
26

 

Hal ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 

dan 1244 sebagai berikut: 

(1243) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetapi mealalaikan, atau jika sesuatu yangharus 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung 

waktu yang telah dilampaukannya. 

(1244) Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti 

biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak 

atau tidak pada waktuyang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan 

karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggung jawabkan 

padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak lah ada pada pihaknya.
27
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Dalam Hukum Perdata, bahwa di dalam sebuah perjanjian ada sejumlah 

atau jumlah-jumlah yang dibebankan kepada seseorang contractant yang tidak 

memenuhi kewajiban-kewajibannya atau memenuhi tetapi tidak tepat pada 

waktunya ataupun tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya untuk menjamin 

dipenuhi kewajiban-kewajiban oleh seseorang perlu diperlakukannya 

perjanjian diantara kedua belah pihak, suatu janji atau denda untuk menetapkan 

pengganti kerugian yang terutang karena wan prestasi dan menghindarkan 

perselisihan dalam perjanjian tersebut.
28

 

2. Perbedaan Ta’zir, Kaffarat 

 a. Ta’zir 

 1) Pengertian ta‟zir 

   Dalam buku hukum pidana Islam di Indonesia karangan Makhrus 

Munajat, menurut bahasa, lafaz ta‟zir berasal dari katayang berarti man‟u 

wa radda (mencegah dan menolak). Ta‟zir dapat berarti addaba 

(mendidik) atau azhamu wa waqra yang artinya mengagumkan dan 

menghormati. Dari berbagai pengertian, makna ta‟zir yang paling relavan 

adalah al-man‟uwa arraddu (mencegah dan menolak), dan pengertian 

kedua  ta‟dib (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili.Ta‟zir 

diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar 

tidak mengulangi perbuatnya. Ta‟zir diartikan mendidik karena ta‟zir 
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dimaksudkan untuk mendidikdan memperbaiki pelaku agar ia menyadari 

perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.
29

 

  Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi 

bahwa yang dimaksudkan dengan ta‟zir adalah hukuman yang bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’. Jadi dengan demikian jarimah ta‟zir suatu jarimah 

yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim 

dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi 

pelaku jarimah ta‟zir.30
 

  Dari definisi tersebut, juga dapat di pahami bahwa jarimah ta‟zir 

terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan 

tidak pula kaffarat, dengan demikian,inti dari jarimah ta‟zir adalah 

perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan ma’siat adalah 

meninggalkan perbuatan yang diharamkan (dilarang).
31

 

Jarimah ta‟zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu: 

a) Ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat 

b) Ta‟zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan   

umum. 

c) Ta‟zir karena melakukan pelanggaran (mukhalafah). 

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah 

ta‟zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: jarimah ta‟zir yang 
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meyinggung hak Allah dan jarimah ta‟zir yang menyinggung hak 

perorangan (individu). 

   Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta‟zir yang 

menyinggung hak Allah adalah yang berkaitan dengan kepentingan 

dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka 

bumi, pencurian dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan 

jarimah ta‟zir yang meyinggung hak perorangan adalah setiap 

perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan 

orang banyak. Contohnya seperti penghinaan dan penipuan dan lain-

lain.
32

 

 2) Macam-macam sanksi ta‟zir ada dua yaitu:
33

 

a) Hukuman mati  

b) Hukuman cambuk 

3) Sumber hukum jarimah ta‟zir 

 Pada jarimah ta‟zir al-qur’an dan al-hadist tidak menerapkan secara 

terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar 

hukum di syari’at kannya sanksi bagi pelaku jarimah ta‟zir adalah at-

ta‟zir yaduru ma’a Maslah}ah artinya hukum ta‟zir didasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip 

keadilan dalam masyarakat. Menurut syarbini al-khatib, bahwa ayat 
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alqur’an yang dijadikan landasan adanya ta‟zir adalah Al-Qur’ansurat al-

Fath ayat 8-9:
34

 

b. Kaffarat.
35

 

Kaffarat adalah denda yang dibayarkan karena melakukan suatu 

kesalahan atau dosa. Dalam al-Qur’an ada tiga bentuk kaffarat, yaitu 

kaffarat dhihar , kaffarat pembunuhan dan kaffara t sumpah. 

Kaffarat zhihar adalah perkataan suami yang merupakan isterinya 

dengan ibunya. Akibat ucapan tersebut, suami tidak boleh menggauli 

isterinya hingga ia membayar kaffarat zhihar sebagaimana dalam surat al-

Maidah, 59:2-4.  

Sementara kaffarat pembunuhan merupakan hukuman tambahan atas 

hukuman yang ditetapkan Islam terhadap orang yang membunuh orang 

mukmin secara tersalah. Mereka, sebagaimana ditetapkan dalam QS. al-

Nisa’, 4: 92.36
 

3. Dasar Hukum Denda 

Ayat-ayat Al-qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum 

denda yaitu: 

Dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut: 
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Artinya: janganlah sebagian kamu menanamkan harta sebagianyang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepadahakim...
37

 

 

Dalam surat al-Maidah (5) sebagai berikut: 

   

       

Artinya: Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu... 

4. Denda Menurut Fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas 

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 

Bahwa Fatwa DSN telah menetapkan pada ketentuan umum baris ke 3, 4, 

5 dan 6 yaitu:
38

 

“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi.” 

“Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.” 

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.” 

“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana 

sosial.” 
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C. Infaq 

1. Pengertian Infaq 

 Infaq dari segi bahasa berasal dari kata anfa>qo yang berarti 

membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan 

sesuatu.
39

 Sedangkan dari segi istilah Infaq berarti mengeluarkan dari sebagian 

harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung 

kemashlahatan. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq 

dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi 

maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. 
40

 

 Infaq mempunyai sifat/ hukum yaitu infaq wajib seperti zakat, nadzar. 

Dan infaq yang sifat/ hukumnya sunnah seperti memberikan pertolongan, 

memberikan suatu barang dengan spontan dan sukarela. Infaq sunnah ini 

biasanya di sebut dengan sedekah. Dalam infaq sunnah ini tidak ada ketentuan 

dalam bentuk jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan 

seikhlasnya. Sedangkan infaq wajib (zakat) bentuk dan jumlah pemberiannya 

telah ditentukan oleh agama.
41

 

 Di jelaskan dalam Al-Qur’an infaq mengandung pengertian yang 

bervariasi ada yang menunjukkan pada Infaq wajib yaitu zakat, seperti yang 

ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 267, infaq pada surat At-Talaq ayat 6 dan 

7 menunjukkan nafkah wajib seorang suami kepada istri dan anak, infaq pada 
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surat Ali-Imran ayat 92 dipahami sebagai anjuran mendermakan harta. 

Pengertian infaq dalam Al-Qur’an dapat dipahami bahwa istilah tersebut 

mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran 

dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi 

keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang 

untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial.
42

 

Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi 

tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan 

infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan 

kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari. 

2. Dasar Hukum Infaq  

1) Dasar Hukum Infaq dalam Al-Qur’an 

Dasar hukum dan perintah infaq (mengeluarkan harta benda karena 

taat dan patuh kepada Allah) adalah seperti yang tercantum di bawah ini: 

ح   ت    ح        د        ف       ت    

ح     

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik”. (QS.Al-Baqarah:195)
43
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آت      ف      ت                ء      

   ش     ف      

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada 

lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”. 
(QS.Al-Baqarah 254) 

 

Arti“ keluarkan nafkah” yang terkandung dalam kata     ialah 

mengeluarkan harta untuk kepentingan agama seperti pembelanjaan 

penunaian haji, menghubungkan silaturahmi, bershadaqah serta 

menyumbang pada amal-amal kebajikan.
44

 

آء    ح  ف         ت     ف  أ 

ف        ئ     ف ت ت آء    ج   غ ح    

ح ف   ت     ف          

Artinya:“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 

jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; 

orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena 

memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat 

sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. 

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 273)
45

 

Sedangkan shadaqah hanyalah untuk mencapai keridhaan Allah 

semata dan dianjurkan walau hanya perkataan saja. Dan bagi siapa saja yang 

mengeluarkan shadaqah akan lebih baik jika diberikan kepada fakir miskin 
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secara sembunyi, meskipun secara terang-terangan diperbolehkan tetapi 

tidak menimbulkan riya’.  Apabila ini terjadi maka pahalanya menjadi 

terhapus.
46

 

2) Dasar Hukum Infaq dalam Al-Hadith 

ة        ة     .     د ت د     ت

ث     ح  ,          ,             ,     

ج   حت ت     {      }     حد    

Artinya: dari Abu Hurairoh, Rasulullah Bersabda: “Barangsiapa 
bersedekah dengan senilai satu biji kurma dari usaha yang baik, dan 

Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah 

menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah 

mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang 

kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti 

gunung.(Hr. Bukhary)
47

 

  

ة           .

ة  حدة   ج  :" ،     "      ف    ج          "

ت  :"          ف      د      ،     

غ                . "

أ "          ت          ت  د ،   ت    

د   ش    ء ،       ، د د ت  ، ف        ف

ف     ش              . "
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diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : 

Rasulullah Saw pernah bersabda, "Allah berkata, 'Keluarkanlah (infaq) 

dan akan akan kukeluarkan untukmu'" Nabi Saw juga berkata, "tangan 

Allah adalah penuh, dan tidak akan berkurang meskipun dikeluarkan 

sepanjang siang dan sepanjang malam". 

Nabi Saw juga berkata, "tidakkah kalian lihat apa yang telah Dia 

keluarkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? sesungguhnya apa 

yang ada di Tangan-Nya tidaklah berkurang, dan Singgasana-Nya di 

atas air; dan di Tangan-Nya terdapat mizan yang dengan itu Dia 

meninggikan atau merendahkan seseorang".
48 

 

ة ف   د    ت ت ت    ف    ت     

د   _جد ف       ص   ح  

Artinya:”siapa yang sanggup diantara kamu menjaga dirinya dari api 

neraka, hendaklah ia bersedekah, walau walau hanya dengan sebelah 

buah kurma. Dan siapa yang tidak punya, maka hendaklah dengan 

mengucapkan perkataan yang baik”. (HR. Ahmad dan Muslim)
49

 

 

3. Jenis Infaq 

Infaq dibagi atas dua macam yaitu : 

a. Infaq Fid-di>n  

 Adalah mengeluarkan harta secara terus- menerus setiap kita 

mendapat rizki dari Allah. Bisa juga disebut dengan infaq yang 

hukumnya wajib, yang besarnya sudah ditentukan oleh agama. seperti 

zakat dan nadzar. 
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b. Infaq Fi>  Sabi>lillah 

 Adalah mengeluarkan harta sewaktu-waktu yang besarnya tidak 

terbatas. Bisa juga disebut infaq yang hukumnya sunnah, yang besarnya 

tidak ditentukan oleh agama yang sifatnya suka rela.
50

  

4. Macam – Macam Infaq  

Secara hukum Islam Infaq terbagi menjadi empat yaitu: 

1) Infaq Wajib 

Berarti mengeluarkan harta perkara yang wajib seprti: membayar 

Zakat, membayar mahar, menafkahi Istri, menafkahi Istri yang di talak 

dan masih dalam keadaan iddah. 

2) Infaq Sunnah 

Infaq Sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat shadakah 

atau dengan kata lain menunjukan pada harta yang di  keluarkan tetapi 

tidak sampai Wajib seperti: Infaq untuk Jihat, Infaq kepada yang 

membutuhkan, misalnya member uang kepada fakir miskin atau 

menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya. 

3) Infaq mubah 

Infaq mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah 

seperti berdagang dan bercocok tanam. 

4) Infaq haram 
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Infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang di 

haramkan oleh Allah seperti: Infaqnya orang kafir untuk menghalangi 

syiar, Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena 

Allah.
51

 

5. Tujuan Infaq 

Adapun tujuan infaq dalam Islam adalah sebagai berikut: 

1) Hendaklah infaq itu dilakukan dengan semata-mata mengharapkan 

keridlaan Allah SWT dan kecintaannya untuk memperoleh pahala dari-

Nya sertaridha-Nya. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut: 

a) Hendaknya tidak menafkahkan harta hanya untuk mengharap pujian 

dari orang lain serta dengan niat untuk memperlihatkan kekayaannya. 

Namun semua yang dilakukan haruslah semata-mata mencari 

keridhaan Allah SWT. Dalam Al-Baqarah ayat 272 

                                
  

  Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan 

(di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan 

janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari 
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keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 

niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu 

sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
52

 
 

Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari 

keridhaan Allah.
53

 

b) Hendaklah harta tersebut dinafkahkan kepada orang-orang yang  

membutuhkan dari orang-orang terdekat serta fakir miskin. 

c) Dalam menginfakkan hartanya tersebut janganlah untuk mencari 

perhatian. 

d) Orang yang menafkahkan hartanya hendaknya jangan mengharapkan 

ucapan terima kasih dari orang lain serta mengharap pujian darinya. 

Cukuplah balasan dari Allah SWT rabbul 'alamin. 

e) Hendaklah ia tidak membedakan (dalam menafkahkan hartanya antara 

sedikit dengan yang banyak (dalam niat dan keikhlasannya). Karena 

infak yang kecil dengan infak yang besar sama dalam niat dan 

keikhlasan. 

f) Hendaklah ia yakin bahwa apa-apa yang di infaqkan semata-mata 

mencari keridhaan Allah SWT tidak akan habis dan masih tetap ada 

bahkan akan bertambah. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran 

akan menjadi miskin. 

g) Hendaklah dalam menginfaqkan hartanya (memeberikan) kepada 

orang lain, tidak menyakiti orang yang menerima harta tersebut serta 
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tidak mengomel dalam pemberian harta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 

262  

  
   

     
     

   
   
   
   

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti 

(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 

mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati.
54

 
 

Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya 

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi 

Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati.” 

2). Infaq hendaklah untuk menolong sesama di dalam masyarakat serta 

mewujudkan solidaritas sosial. 

a). Salah satu tujuan infaq adalah merealisasikan (mewujudkan) asas   

tolong-menolong atau yang sejenisnya (solidaritas sosial). 
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b).  Dengan adanya asas tolong-menolong akan mewujudkan kesatuan 

umat (tolong-menolong merupakan perekat umat sehingga tidak 

terpecah- pecah). 

3).  Agar manusia mernyadari tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya 

sendiri, keluarganya, memperhatikan kesejahteraan sosial serta 

mendinamisir  perekonomiannya. 

4).  Untuk mengurangi beban baitul mal dalam menghidupi orang-orang 

yang kurang mampu serta membantu negara untuk memberantas 

kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat.
55

 

6. Manfaat Infaq 

Infaq merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat, baik bagi yang 

menerima infaq  maupun yang memberi infaq. Manfaat dari orang yang ber 

infaq diantaranya yaitu mengharap ridho dan pahala Allah SWT, sekaligus 

untuk melatih diri (riyadhoh) dalam melestarikan dan melanggengkan 

perbuatan yang bernuansa kebajikan dan berpahala.
56

 Manfaat yang lain 

yaitu untuk mencegah datangnya bala’, untuk dapat memelihara harta dari 

hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengharap keberkahan harta yang 

dimiliki, sebagai tabungan dan investasi dan pemberat timbangan amal 

kebajikan.
57

 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu : 
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        ف        ح     تت        ف  

ف   ء              ا  ح      

  

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. 

Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki.Dan 

Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi Maha Mengetahui”.58
 

 

Sehingga dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang memberikan 

hartanya di jalan Allah atau berinfaq akan mendapatkan imbalan 700 kali 

dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa 

berinfaq tidak hanya memberikan keuntungan bagi yang menerima, namun 

juga dapat memberi keuntungan kepada pemberi infaq. 

Selain dari Surat Al-Baqarah ayat 261, masih banyak manfaat atau 

pahala yang diberikan Allah SWT kepada umat muslim. Beberapa 

diantaranya yaitu : 

1. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 : 

ة ۚ               ح   ف     ف   

ة ٢:       ت       

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik? 

Allah akan melipatgandakan pahalanya dengan lipat ganda yang banyak. 

Dan Allah yang menyempitkan dan Yang melapangkan rizki.  

Dan kepada-Nya kalian dikembalikan
59

 

 

2. Dalam Surat  Fathir Ayat 29-30 
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  َ َة            ت ب         ت      

ة  ت      تج 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizkinya yang Kami 

anugerahkan kepada mereka baik secara diam-diam maupun secara 

terang terangan. Merekalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak 

akan rugi.
60

  

 

د  ف ۚ  غ ش  ف      

Artinya: Karena Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan 

menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penerima Syukur.
61

 

 

7. Urutan dalam Pendistribusian Infaq 

Allah SWT mengatur urutan pendistribusian infaq/shadpaqah 

sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 215; 

 

ت  د       ت   ف    ئ         

             ت     ف  ا    

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah:"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 

diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin danorang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan 

apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya”.62
 

 

a. Orang tua (walidain) 
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 Nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-ana knya sesuai 

dengan firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 15 

                                  

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian 

Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang Telah kamu kerjakan.
63

 

 

Dan pergaulilah keduanya didunia ini dengan baik. Tidaklah dalam 

kategori berbuat kebajikan jika seorang anak hidup dalam kenikmatan 

Allah sementara kedua orang tuanya meninggal karena kelaparan. 

Termasuk berbuat kebajikan juga adalah memenuhi kebutuhan kedua 

orang tua.
64

 

b. Kerabat 

Setelah kedua orang tua, Allah menyebutkan selanjutnya yaitu 

kerabat. Adapun yang dimaksud kerabat, seperti saudara laki-laki, 

saudara perempuan, paman dan bibi (dari ayah/ibu). Hal ini dikarenakan 

seorang tidak mungkin memenuhi kepentingan kepada semua orang 
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miskin. Adapun yang menjadialasan, ialah; Pertama, kerabat merupakan 

orang yang paling akrab hubungannya dengan kerabat satunya, sehingga 

mereka saling memperhatikan keadaan yang lainnya. Kedua, apabila 

kerabat yang kaya tidak memperhatikan kerabatnya yang miskin, maka 

yang miskin akan meminta bantuan kepada yang lain. Dan yang 

demikian ini menjadikan kerabat yang kaya itu tercela dalam pandangan 

orang lain, maka dialah yang lebih layak menjamin kemaslahatan 

kerabatnya itu, untuk menghilangkan kemadharatan baginya. Ketiga, 

kerabat merupakan bagian dari dirinya.
65

 

Meskipun demikian diantara fuqaha terjadi perselisihan /nafkah 

kepada kerabat. Diantara yang berpendapat memperbolehkan 

infaq/nafkah kepada kerabat bahwa apa yang termasuk mempererat 

persaudaraan/silaturahmi. 

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan nafkah/infaq kepada 

kerabat, diantaranya; Imam Syafi’i tidak menetapkan kewajiban nafkah 

kecuali kepada ayah walaupun terus ke atas  dan kepada anak walaupun 

terus ke bawah. Berbeda dengan pendapatnya madzhab Malik yang 

semakin mempersempit bahwa mewajibkannya kecuali ayah terhadap 

anak kandungnya, laki-laki sehingga dewasa, perempuan hinggakawin. 

Berbeda dengan cucu dimana tidak wajib bagi si kakek memberi nafkah 

kepada mereka, sebagaimana mereka tidak wajib memberi nafkah kepada 

kakeknya. Wajib si anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang 
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miskin, sebagaimana wajib bagi suami memberi nafkah kepada istri. 

Tidak wajib memberi nafkah kepada saudara/ kerabat. Dengan demikian, 

maka kerabat-kerabat selain kedua orang tua dan anak-anak 

diperbolehkan memberi nafkah kepada mereka.
66

 

c. Anak yatim 

Pada dasarnya anak yatim termasuk dalam kategori fakir dan 

miskin di karenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga 

membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup dan 

memeliharanya.
67

 

d. Orang-orang Miskin 

Miskin yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak 

dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya 

tetapitidak sepenuhnya tercukupi. 

e.  Ibnu Sabil 

Ibnu sabil ialah seorang musafir muslim yang sedang sangat 

membutuhkan bekal perjalanannya ia perlu dibantu dari hasil zakat.
68

 

Menurut Ahmad Azhar, Ibnu Azhar adalah orang yang sedang dalam 

perantauan atau perjalanan kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya 

hidup atau pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah 

pengungsi pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk 
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menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang 

sewenang-wenang.
69

 

8. Manajaman Pengelolaan Infaq  

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rezki, berupa 

karunia Alah atau menafkahkan hartanya pada orang lain dengan ikhlas 

karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau 

badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, 

mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq 

pertama dari al-Qur’an kedua dari Undang-Undang LAZ. Proses penyaluran 

dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahan umat manusia dan tetap dalam 

koridor berjuang di jalan Allah.
70

 

9. Hikmah Infaq 

Sebenarnya keutamaan bersedekah dan berinfak di jalan Allah yang 

semata-mata karena Allah, sangatlah banyak sekali baik yang akan 

dirasakan di dunia ataupun di akhirat, diantaranya yaitu: 

1. Allah akan melipat gandakan pahala dan balasan bagi orang yang 

bersedekah 
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        ف        ح     تت        ف  

ف   ء              ا  ح      

 Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 

pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah 261
71

) 

 

2. Allah akan menghapus dosa orang yang bersedekah 

 

تؤت    ء ف      د ت ف     ت      ت د   

ئ ت      ت          

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. 

Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-

orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah 

akan menghapus darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah271)  

 

3. Allah akan memasukkan orang yang bersedekah ke dalam surga-Nya 

د    ت       ت  ؤ   ا         أ ب  

ت ۗ      ح د    ف   ت    ۚ           ۚ  

ح   غ 

 Artinya: Di antara orang-orang Arab Baduwi itu ada yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkan 

(di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada 

Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, 

sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk 
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mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukan mereka 

kedalam Rahmat (surga)Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS.At-Taubah99)
72

  

4.  Orang yang suka bersedekah boleh di-iri-in 

 Dari Ibnu Mas'ud ra; dari Nabi saw; beliau bersabda: “Tidak boleh hasud 

(iri hati) kecuali dalam 2 hal yaitu kepda orang yang diberi kekayaan 

oleh Allah dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar dan kepada orang 

yang diberi ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang 

lain. (HR. Bukhari-Muslim) 

5.  Orang yang suka bersedekah akan dijauhkan dari neraka 

 Dari Ady bin bin Hatim ra; ia berkata: Rasulullah saw; bersabda: 

"Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan bersedekah 

separuh kurma. (HR. Bukhari-Muslim)  

6. Orang yang suka bersedekah akan dapat berkah do'a malaikat pagi 

Dari Abu Hurairah ra; ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada 

satu pagi pun dari seorang hamba kecuali didatangi 2 malaikat. Yang satu 

berdo'a: "Ya Allah, gantilah harta orang yang berinfak." Dan yang lain 

berdo'a: “Ya Allah lenyapkanlah harta orang yang kikir."  

7. Orang yang suka bersedekah termasuk orang yang melakukan perbuatan 

terbaik,Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash ra; ia berkata bahwa seseorang 

bertanya kepada Rasulullah saw.: "Perbuatan apa yang terbaik dalam 

Islam?" Beliau menjawab: "Memberi makan kepada yang lapar dan 

memberi salam kepada yang kamu kenal dan belum kamu kenal." (HR. 

Bukhari-Muslim)
73
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BAB III 

PRAKTEK  PENERAPAN INFAQ SEBAGAI DENDA 

KETERLAMBATAN DI BMT LA TANSA GONTOR 

 

A. Gambaran Umum BMT La Tansa Gontor 

1. Sejarah Berdirinya BMT LA Tansa Gontor Mlarak Ponorogo 

Di tengah badai krisis ekomomi dan moneter yang merontokkan 

lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada ribawi, lembaga keuangan 

yang berbasis  pada syariah terhindar dari krisis. Bank muamalat sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia (berdiri tahun 1992) lolos dari krisis tanpa perlu 

mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

Kalangan perbankan yang melihat resistensi perbankan syari‟ah 

dalam menghadapi krisis dan potensi pasar umat islam yang begitu besar mulai 

melerik sistem okonomi syariah, mengkonvesi banknya menjadi bank syariah 

ataupun dengan membukan devisi syariah. Sejalan dengan musim semi 

ekonomi syari‟ah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BPRS 

dan BMT juga tumbuh subur. 

Bermula dari keprihatinan guru-guru Pondok Pesantren Gontor atas 

prilaku masyarakat yang cendrung kurang memperhatikan kaidah-kaidah 

syariah di bidang Mu‟amalah. Yaitu adanya praktek-praktek yang mengarah 

pada ekonomi ribawi yang dilarang secara tegas oleh agama. 

Asatidz Pondok Pesantren Gontor yang mengetahui bahaya ekonomi 

ribawi terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa 
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menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukan gagasan untuk 

mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah (LKMS) untuk mengangkat dan menolong masyrakat bawah 

dari jeratan ekonomi ribawi dan mengangkat martabat ekonomi yang masih 

dalam kelompok mikro/kecil. 

Setelah berdiskusi dan meminta restu dari KH Abdullah Syukri 

Zarkasyi, M.A. untuk pendirian BMT La Tansa Gontor, maka terbentuklah 

LKMS dengan nama “Baitul mal wat Tamwil La Tansa Gontor” yang 

berkedudukan di kecamatan Mlaraka Ponorogo.
74

 

2. Keberadaan BMT LA Tansa Gontor Mlarak Ponorogo 

 Dengan keberadaan BMT La Tansa Gontor di Harapkan agar umat 

dapat melaksanakan Islam Kompherensif  yaitu meliputi segala aspek 

kehidupan secara Islami, serta selalu istiqomah memegah teguh prinsip 

syari’ah  yang telah digariskan di dalam fatwa MUI / Dewan Syari’ah Nasional 

Berdasarkan hasil Observasi  yang penulis lakukan bahwa keberadaan 

BMT  La Tansa Gontor Terdapat cabang kantor yaitu: 

a) BMT La Tansa gontor  Jl. Raya Mlarak,Kel. Gontor,Kec, Mlarak, Kab. 

Ponorogo 

b) BMT La Tansa gontor jl.Raya Ponorogo Trenggalek. Kec Siman 
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3. Visi, Misi dan Tujuan BMT LA Tansa Gontor Mlarak Ponorogo 

a) Visi  

Baitul Maal wa Tamwil La Tansa Gontor adalah menjadi lembaga 

keuangan yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani 

anggota dan masyarakat lingkungannya, berkehidupan penuh keselamatan, 

kedamaian dan kesejahteraan. 

b) Misi  

Baitul Maal wa Tamwil La Tansa Gontor adalah mengembangkan 

Baitul Maal wa Tamwil La Tansa Gontor sebagai sarana gerakan 

pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga 

terwujud kualitas masyarakat di sekitar Baitul Maal wa Tamwil La Tansa 

Gontor yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. 

c) Tujuan 

Baitul Maal wa Tamwil La Tansa Gontor adalah mewujudkan 

kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di lingkungannya sekitar yang 

penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. 

4. Stuktur Pengurus Organisasi BMT LA Tansa Gontor Mlarak Ponorogo 

Setruktur  Organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagai 

mana organisasi dikelola. Sehingga setruktur organisasi dapat menunjukan 

kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara 

fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, yang menunjukan 

kedudukan,tugas wewenang, 
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Setruktur  Organisasi  yang ada di BMT Gontor Bersifat sentralisasi 

(terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijaksanaan serta wewenang menjadi 

tanggu jawab dalam rapat anggota Tahunan (RAT). Sedangkan setruktur 

organisasi dalam setiap cabang simpan pinjam syriah khususnya di BMT 

Gontor juga bersifat sentralisasi cabang oleh kepala cabang. Sehingga hierarki 

setruktur organisasi bersifat vertical dalam artian jabatan yang lebih rendah 

bertanggu jawab kepada jabatan yang lebih tinggi. 

Direktur   : Drs.H.Y.Suyoto Arif M.S.I 

Manager   : M. Taufiq Affandi, M.Sc. 

Marketing Financial : Afif Chamidi, S. Th.I 

Marketing Founding          : Masykur Hasan, S.H.I 

Accounting   : Fahman Mumtazi, S.H.I 

Teller   : Maulana Ayub Romadhon 

Administration  : Moch. A’an Burhanudin 

Pembiayaan  : Fajar Setiananda 

Costomer Service  : Annajib F. 

5. Produk-Produk Simpanan dan Pembiayaan  BMT LA Tansa Gontor 

Mlarak Ponorogo 

a) Produk Simpanan diantarnya adalah: 

1) Barakah 

 Simpanan umum untuk berbagai perencannan hidup anda. Dengan 

akad wadiah, simpanan Barakah memungkinkan untuk menyimpan atau 

menarik dana kapanpun anda inginkan. 
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2) Mahir 

 Simpanan umum untuk para pelajar. Dengan akad wadiah, 

simpanan mahir melatih pelajar untuk menabung, hidup hemat, dan 

mengatur keuangannya sendiri. 

3) Mabrur 

  Simpanan yang didesain bagi anda yang ingin menunaikan ibadah 

Haji maupun umrah ke Baitullah. Dengan menabung, Anda akan lebih 

termotifasi untuk mempersiapakan diri dan membulatkan tekat secara 

utuh untuk Haji & Umrah 

4) Amanah 

 Simpanan berjangka dalam jangka waktu 1,3,6 atau 12 bulan. 

Dengnan akad wadiah, simpanan Amanah memungkinkan anda 

menyimpan dana secara aman dan amanah. 

b) Produk Pembiayaan 

1) Murabahah  

 Adalah akad jual beli antara BMT La Tansa (selaku penjual) dan 

nasabah (selaku pembeli) dimana BMT La Tansa menetapkan 

keuntungan yang di kehendaki. Barang yang diperjual belikan adalah 

barang yang telah jelas, jenis, jumlah dan harganya. Barang dapat berupa 

pupuk, bibit, alat-alat pertanian, ataupun barang-barang lainya untuk 

tujuan produktif. 

2) Mudharabah  
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 Adalah akad yang dilakukan antara BMT La Tansa dan mudharib 

dimana seluruh modal usaha disediakan oleh BMT La Tansa dan 

proporsi/nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha di sepakati di awal 

(tertera pada akad). 

3) Musyarakah 

 Adalah akad yang dilakukan antara BMT La Tansa dan nasabah 

dimana sebagai modal usaha disediakan oleh BMT La Tansa sebagai 

modal lagi dari nasabah. Proporsi/nisbah bagi hasil dari keuntungan 

usaha disepakati di awal (tertera pada akad)
75

 

B. Penerapan Infaq sebagai Denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor 

 Penerapan infaq sebagai denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor ini 

dilakukan agar nasabah ingat akan hutangnya dan menjaga amanatnya. Dalam hal 

jika ada nasabah yang terlambat membayar hutangnya BMT tidak langsung 

menarik infaq secara langsung, akan tetapi pihak BMT menghubungi nasabah 

dulu kalau angsurannya sudah jatuh tempo dengan cara di sms dan diberi surat 

peringatan. Setelah 2-3 bulan nasabah tidak memberi jawaban kemudian pihak 

BMT,  mengontrol keadaan nasabah dengan di survei langsung kerumah nasabah 

yang bersangkutan, setelah di survei langsung kerumah nasabah ternyata nasbah 

tersebut mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayarannya baru pihak 

BMT memberi sanksi berupa penarikan infaq. 

Dalam penerapan infaq sebagai denda keterlambatan di BMT La Tansa 

Gontor tidak seperti di koperasi dan BMT lain yang sangat ketat,  tetapi BMT La 
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Tansa Gontor masih memberi toleransi kepada nasabahnya. Di BMT La Tansa 

Gontor tidak semua nasabah yang telat membayar angsuran yang di kenai denda 

akan tetapi, nasabah yang sudah mampu membayar yang menunda-nunda 

pembayaran yang di kenai denda. Jika sebelum jatuh tempo nasabah konfirmasi 

ke BMT kalau belum bisa membayar maka nasabah tersebut tidak akan dikenai 

denda. 

 Tindakan yang dilakukan pihak BMT La Tansa Gontor terhadap 

nasabahnya: 

1. Tindakan Pihak BMT Terhadap Nasabah yang beritikad baik 

Nasabah yang beritikad baik adalah nasabah yang mendahulukan 

membayar tagihan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Sebagai rasa 

terimakasih BMT terhadap Nasabah yang beritikad baik, dalam hal ini pihak 

BMT memberikan bonus kepada nasabah yg beretikat baik secara cuma-cuma, 

namun dalam hal tersebut pihak BMT tidak menjanjikan di awal akad dan tidak 

menetapkan jumlah dan waktu yang akan diberikan kepada nasabah.
76

 

2. Tindakan  Pihak BMT terhadap nasabah yang beritikad kurang. 

a. Menerapkan infaq sebagai ganti denda atas kelalaian nasabah 

Nasabah yang beritikad kurang baik adalah nasabah yang lalai akan 

tanggung jawab terhadap tagihan yang dibebankan oleh pihak BMT 

terhadapnya. Dalam hal ini BMT memberikan tambahan pembayaran 

terhadap nasabah yang wanprestasi. Tambahan ini di berikan karena atas 
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kelalaian nasabah itu sendiri. Dalam dunia lembaga keuangan biasa di sebut 

denda akan tetapi di BMT  La Tansa Gontor menerapkan infaq. 

Alasan BMT menerapkan infaq,  Infaq ini  di terapkan dengan tujuan 

supaya nasabah  sadar  akan  hutangnya. Selain  itu supaya nasabah tidak  

menunda-nunda  pembayaran atas tagihan, dan tidak merasa keberatan atas  

tanggungan karena keterlambatan membayar. 

Selain daripada itu untuk melatih nasabah agar berperilaku baik, 

menjaga amanah dan memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang 

Mu’amalah dan menjauhi adanya praktek-praktek yang mengarah pada 

ekonomi ribawi yang dilarang secara tegas oleh agama. 

b. Penentuan jumlah infaq yang di tangguhkan terhadap nasabah yang 

terlambat membayar atau wanprestasi 

Untuk jumlah infaq yang di perlakukan senilai 1.000/hari (seribu 

rupiah perhari). Kenapa hanya seribu? agar nasabah tidak keberatan 

membayar jika nasabah tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar 

tagihannya, namun seringkali infaq tersebut disepelekan oleh nasabah ketika 

nasabah mengalami keterlambatan, sehingga nasabah menunda-nunda 

dalam membayar tagihan dan infak ketika terlambat dalam membayar 

dengan alasan sekalian dengan infak.
77

 

c. Tujuan diterapkan infaq sebagai denda terhadap nasabah yang 

terlambat membayar. 
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Adapun alasan yang menjadi dasar atas penerapan infaq sebagai 

ganti  denda danKenapa Pihak BMT menerapkan supaya nasabah  sadar  

akan  hutangnya Selaain  itu supaya nasabah tidak  menunda-nunda  

pembayaran atas tagihan. Dan tidak merasa keberatan atas tanggungan 

Karena keterlambatan membayar, selaian daripada itu untuk melatih diri 

(riyadhoh) dalam melestarikan dan melanggengkan perbuatan yang 

bernuansa kebajikan dan berpahala. 

C. Pentasarufan infaq keterlabatan sebagai denda di BMT La Tansa Gontor 

 Dalam penggunaan dana infaq sebagai denda keterlambatan pihak BMT 

La Tansa Gontor melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semua pengurus 

dan pihak intern termasuk para ustadz di Pondok Pesantren. Setelah mencapai 

kesepatan baru dana infaq sebagai denda keterlambatan itu digunakan sesuai 

dengan kesepakatan awal. 

 Penggunaan dana infaq keterlambatan itu dilakukan 1 kali dalam satu 

tahun. Adapun penggunaan dana tersebut adalah untuk kegiatan  sosial oleh Pihak 

BMT La Tansa Gontor. Akan tetapi tidak kesuluruhan dana infaq keterlambatan 

digunakan untuk dana sosial. Sebagian kecil dana tersebut digunakan untuk 

operasional BMT berupa pemutihan angsuran yang macet di BMT. Hal itu 

dilakukan oleh pihak BMT untuk menutupi beban opersional BMT karena adanya 

pembiayaan yang macet. 

Untuk kegiatan sosilanya BMT memberikan bantuan kepada masyarakat 

sekitar pondok ataupun masyarakat di daerah-daerah dalam bentuk zakat berupa 

sembako yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali. Akan tetapi untuk hal itu 
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BMT La Tansa Gontor lebih memfokuskan untuk masyarakat di daerah pedesaan, 

seperti di Slahung dan Ngrayun.
78

 

D. Problematika BMT La Tansa Gontor Dalam Penerapan infaq keterlambatan 

sebagai denda  

Secara keseluruhan tidak ada permasalahan berat yang dihadapi oleh BMT 

La tansa Gontor dalam penerapan infaq sebagai denda keterlambatan pembayaran 

hutang. Problematika muncul dari pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan di 

BMT La Tansa Gontor sebagaimana pernyataan dari Bapak Masykur Hasan 

selaku Marketing  di BMT La Tansa Gontor 

“Penyebab terjadinya wanprestasi yaitu kurang pemahaman masyarakat 

tentang tangung jawab terhadap apa yang telah mereka perbuat sehingga 

mereka lalai, selain daripada itu adanya permasalahan internal yang 

menyembabkan nasabah tidak membayar tagihannya.” 

Lebih lanjut Bapak Fahman Mumtazi sebai Accunting mengatakan 

penyebab ketarlambatan nasabah dalam  membayar tanggungannya adalah: 

“Karena pemahaman nasabah akan tanggung jawab terhadap apa yang 

mereka  perbuat masih rendah terutama masalah hutang piutang. Adanya 

factor  internal dari nasabah itu sendiri yang pihak BMT tidak mengetahui”. 

Selain dari pihak nasabah problematika muncul dari pihak BMT itu sendiri 

karena BMT kurang kontrol terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. 

Sehingga, banyak nasabah yang mengabaikan kewajibannya yang mengakibatkan 
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pembiayaan macet, ketika jatuh tempo nasabah tidak melaksanakan 

kewajibannya. 

Berdasarkan pernyataan bpk Masykur Hasan selaku Marketing dari pihak 

BMT terjadinya keterlambatan pembayaran bukanlah karena hal yang besar dan 

mendasar akan tetapi lebih karena pemahaman masyarakat tentang agama dan 

etika bermuamalah rendah. Selain itu pihak BMT juga kurang mengontrol 

nasabah. Dengan adanya penerapan infak sebagai denda keterlambatan  kepada 

nasabah diharapkan mampu mennggugah kesadaran nasabah untuk segera 

memenuhi kewajibannya, meskipun dalam kenyataan tidak sedikit nasabah yang 

mengabaikan hal tersebut dengan berbagai alasan.
79
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BAB IV 

ANALISIS MASLAH}AH  TERHADAP PENERAPAN INFAQ 

KETERLAMBATAN SEBAGAI DENDA DI BMT LA TANSA GONTOR 

 

A. Analisis Maslah}ah Terhadap Penerapan Infaq Keterlambatan Sebagai 

Denda Di BMT La Tansa Gontor 

Islam merupakan agama yang rahmatal lil alamin yang artinya Islam 

selalu memberi pedoman bagi umatnya untuk memcapai kebahagiaan, baik 

kebahagiaan dunia maupun akhirat. Prinsip utama Islam adalah Maslah}ah. 

Oleh karena itu para ulama merumuskan bahwa tujuan dari hukum adalah 

menciptakan kemaslahatan. Maslah}ah merupakan manfaat yang dikehendaki 

Allah SWT untuk para hambaNYA berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan, harta benda dengan tingkat signifikasi yang berbeda satu sama 

lain
80

 

Maslah}ah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk dalam pendekatan 

ijtihad sebab Maslah}ah dalam bidang muamalah ditemukan melalui akal 

pikiran dengan jalan ijtihad. Mu‟amalah merupakan hubungan sosial antar 

manusia. Kemaslahatan dalam bidang mu‟amalah tidak hanya ditentukan 

sesuai dengan teks nash semata, karena mungkin suatu teks kemaslahatan 

ditentukan berdasarkan waktu, kondisi, adat, dan waktu tertentu. Sehingga 

apabila Maslah}ah berubah maka berubah pula ketentuan muamalahnya.. 
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 Salah satu bentuk ijtihad dalam bidang muamalah adalah penetapan 

denda terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban hal itu 

sesuai dengan fatwa MUI tahun 2000-2006. Dalam Fatwa DSN MUI No 74 

dijelaskan bahwa denda keterlambatan adalah denda keterlambatan dalam 

memenuhi kewajibannya yang akan di akui seluruhnya sebagai dana sosial. 

 Salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah yang menerapkan denda 

keterlabatan membayar kewajiban sebagai infaq dana sosial adalah BMT La 

Tansa Gontor. Dimana pada BMT La Tansa Gontor denda keterlambatan 

membayar kewajiban diganti dengan infaq untuk dana sosial. Besarnya infaq 

keterlambatan di BMT La Tansa Gontor adalah sebesar Rp 1000,00 perhari. 

Denda tersebut dibayarkan setiap akhir bulan. Hal itu dilakukan oleh pihak 

BMT La Tansa Gontor agar nasabah menyadari akan kewajibannya dan tidak 

meninggalkan beban untuk ahli warisnya ketika dia meninggal nanti. Hal itu 

sesuai dengan hadist Nabi yang artinya: “Kalau mati meniggalkan hutang maka 

menjadi tanggung jawab ahli warisnya”. 

Di BMT La Tansa Gontor tidak semua nasabah yang terlambat yang 

dikenai infaq sebagai denda keterlambatan. Akan tetapi nasabah yang mampu 

membayar dan menunda-nunda pembayaran yang dikenai denda sebagai infaq. 

Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN: 17/DSN-MUI/1X/2000 yang mengatakan 

nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak 

mempunyai kemauan atau itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi. 
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Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme 

penetapan denda sebagai infaq di BMT La Tansa Gontor tidak mengandung 

kerugian untuk nasabahnya karena infaq yang dikenakan cukup kecil, selain itu 

penetapan denda sebagai infaq bukan untuk pendapatan BMT melainkan untuk 

dana sosial, seperti menyantuni anak yatim dan membantu para fakir miskin. 

Penetapan denda sebagai infaq dana sosial di BMT Latansa Gontor 

diperbolehkan selama penggunaan denda untuk kemaslahatan umat dan tidak 

melanggar nash Al quran maupun Al Hadist. Hal itu sesuai dengan Q.S Al 

Maidah ayat 2 : 

   
   

   
   

    
   
 

   

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kepada Alloh sesungguhnya Allah amat berat siksaNYA. 

Pada dasarnya syariat islam dibentuk untuk mencapai kemaslahatan. 

Begitu pula dengan fiqh muamalah, hal itu sesuai kaidah fiqh 

 

 جلب المصالح ودفع اامفا سد
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 “mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan”  

 Dari penjelasan pada pembahasan di atas ada beberapa Maslah}ah yang 

dapat diambil dari Penetapan infaq sebagai denda keterlambatan di BMT La 

Tansa Gontor: 

1. Dengan adanya penetapan infaq sebagai denda BMT mengharapkan 

nasabah menyadari akan kewajibannya. 

2. Dengan adanya penetapan infaq sebagai denda maka dengan tidak sengaja 

nasabah bisa membantu sesama. 

3. Dengan adanya penerapan infaq sebagai denda keterlambatan akan 

mengurangi beban BMT karena dana dana infaq tersebut dapat digunakan 

sebagai pemutihan pembiayaan yang macet. 

4. Dengan adanya penetapan infaq sebagai denda maka nasabah mampu 

menjaga amantnya. 

Penetapan infaq sebagai denda keterlambatan pembayaran angsuran 

tidak boleh dalam islam jika infaq tersebut digunakan sebagai pendapatan 

BMT. Hal itu tidak sesuai dengan pengertian infaq itu sendiri, karena 

hakikatnya infaq merupakan sesuatu yang dikelurkan atas dasar keikhlasan 

bukan pemaksaan. Akan tetapi infaq sebagai denda keterlmbatan yang ada di 

BMT tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan dana sosial diperbolehkan. 

Sebelum diterapkannya infaq sebagai denda keterlambatan membayar angsuran 

pihak BMT dan nasabah telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu, 

sehinnga tidak ada yang dirugikan. hal itu sesuai dengan kaidah fiqh. 
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 كل شر ط كان من مصلحت العقد او من مقتضاه فهو جائز

 

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, 

maka syarat tersebut diperbolehkan”. 

 جلب الصالح ود فع المفل سد

“mengambil kemaslahatn dan menolak kemudharatan”. 

Maksud dari kaidah pertama tersebut adalah bahwa jika diperlukan 

syarat dalam akad untuk mencapai kemaslahatan maka syarat tersebut 

diperbolehkan. Seperti halnya Pada BMT La Tansa Gontor bagi nasabah yang 

mengajukan pembiayaan ada syarat tertentu yang harus di taati oleh nasabah. 

Dalam hal ini jika nasabah tidak ingin dikenai infaq sebagai denda 

keterlambatan maka nasabah harus tepat dalam membayar angsuran. Apabila 

selama 3 -4 kali nasabah tak mengindahkan peringatan dari BMT maka apa 

yang menjadi hak nasabah berpindah ke BMT.  

Maksud dari kaidah yang ke 2 adalah bahwa mengambil keputusan 

untuk mencapai kemaslahatan umat diperbolehkan, dalam hal ini apa yang 

dilakukan oleh pihak BMT untuk mengingatkan nasabah akan tangungannya 

kepada pihak BMT. Alasan BMT menentukan infaq sebagai denda 

keterlmbatan adalah agar nasabah disiplin dalam membayar angsurannya dan 
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agar tidak terjadi pembiayaan macet yang mengakibatkan akan semakin 

membengkaknya beban BMT. 

Dalam hal ini tujuan dari penerapan infaq tersebut adalah agar nasabah 

menyadari akan tanggungannya kepada pihak BMT dan melatih diri dalam 

melestarikan perbuatan yang bijak dan berpahala. Hal ini masuk dalam 

maslahah Al Hajiyah yakni menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Jika infaq 

tersebut tidak diterapkan ditakutkan nasabah akan wanprestasi yang 

menyebabkan kerugian bagi pihak BMT. 

B. Analisis Maslah}ah  terhadap Penggunaan Dana infaq sebagai denda 

keterlambatan 

 

Islam mengajarkan manusia untuk saling berbagi dan membantu antar 

sesama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk berbagi adalah dengan cara 

berinfaq. Infaq merupakan mengeluarkan dari sebagian harta benda yang 

dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemashlahatan. Disini sudah 

jelas bahwa tujuan dari dikeluarkannya infaq adalah untuk mencapai 

kemaslahatan. 

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan islam 

agar nasabah displin dalam membayar angsurannya. Salah satunya adalah cara 

yang dilakukan oleh BMT La Tansa Gontor dengan penerapkan infaq Rp 

1000,00 perhari sebagai denda keterlambatan membayar angsuran kepada 

nasabahnya. Hal itu dilakukan oleh pihak BMT La Tansa Gontor agar nasabah 

menyadari akan beban tanggungannya. 

Pembayaran infaq tersebut dilakukan dalam satu bulan sekali. Setelah 

terkumpul dalam 1 tahun dana infaq yang terkumpul sebagian besar dijadikan 
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sebagai dana sosial oleh BMT La Tansa Gontor dalam bentuk zakat berupa 

sembako. Di BMT La Tansa Gontor sembako tersebut dibagikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan terutama pada masyarakat daerah di 

Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi tidak semua dana yang terkumpul digunakan 

untuk pembagian sembako kepada masyarakat, sebagian kecil dana tersebut 

digunakan untuk pemutihan pembayaan yang macet di BMT La Tansa Gontor. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kesuluruhan dana 

infaq denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor digunakan untuk dana 

sosial walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. 

 الض رريزال

“Darar harus dihilangkan” 

 غيرمضار

“Jangan saling merugikan” 

 اضرر واضرار

“Tidak boleh membuat kerugian atau menimbulkan bahaya dan tidak 

boleh membalas memmbuat kerugian atau menimbulkan bahaya” 

Maksud kaidah yang pertama adalah segala hal yang bisa menimbulkan 

bahaya, kerugian atau ketidaknyamanan yang tidak wajar harus dicegah dan 

dihilangkan. Kaitannya dengan penggunaan dana infaq yang dilakukan oleh 

BMT La Tansa Gontor diperbolehkan karena termasuk dalam infaq fi sabilillah 

karena digunakan untuk kegiatan social demi kemaslahatan ummat. Selain itu 
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jika dalam penggunaan dana infaq keterlambatan menimbulkan kerugian bagi 

pihak BMT maka hal itu bisa dihindari, misalnya saja jika keseluruhan dana 

infaq keterlambatan tersebut digunakan oleh pihak BMT untuk dana social 

pihak BMT mengalami kerugian maka hal tersebut harus dihindari. 

Penggunaan dana infaq keterlabatan oleh BMT sebagian bisa digunakan untuk 

pemutihan pembiayaan yang macet agar BMT tidak mengalami kerugian. 

Maaksud dari kaidah kedua adalah dalam hal bermuamalah antar 

sesama tidak boleh saling merugikan, sama halnya juga dalam penggunaan dan 

infaq keterlambatan oleh BMT La Tansa Gontor tidak boleh ada yang merasa 

dirugikan dan merugikan semua pihak maupun merugikan salah satu pihak. 

Baik dari pihak BMT, nasabahnya maupun pihak ke 3 yang terlibat. Harus 

adanya keadilan dan keridloan semua pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hal-hal pokok yang telah di ulas diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan infaq sebagai denda keterlambatan membayar angsuran 

diperbolehkan dalam Islam jika hal tersebut tujuannya untuk mencapai 

kemaslahatan. Hal itu sesuai dengan konsep dan tujuan syara yaitu menjaga 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 

memelihara harta. Namun jika untuk kepentingan pendapatan BMT tidak 

diperbolehkan karena hal tersebut bertentangn dengan konsep infaq itu 

sendiri. Hakikatnya infaq itu mengeluarkan harta dengan suka rela 

keikhlasan bukan karena paksaan.  

2. Dana infaq denda keterlambatan angsuran di BMT Latansa Gontor 

dipergunakan untuk dana sosial berupa Infaq dalam bentuk sembako dan 

pemutihan pembiayaan yang macet. Dana tersebut di kelurkan setiap 1 

tahun sekali. Hal itu diperbolehkan karena untuk kepentingan umat bukan 

untuk kepentingan BMT semata. Dan termasuk dalam konsep syara yakni 

menjaga jiwa dan harta. 
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B. Saran 

 Sebaiknya BMT La Tansa Gontor lebih mengontrol nasabah yang 

mengajukan pembiayaan, karena jika  BMT  kurang mengontrol  nasabah 

pembiayaan dapat mengakibatkan kerugian bagi BMT itu sendiri. Hal itu 

disebabkan karena banyaknya pembiayaan yang macet sehinngga 

mempengaruhi neraca BMT dan menambah beban BMT. Jika  hal itu dibiarkan 

terus menerus BMT bisa mengalami kerugian. 
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