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Romadloni, Farid. 210211101.Pandangan MUI Ponorogo Terhadap Akad 

Pemberian Fee Pada Penggalang Dana di Panti Asuhan 

Payamuba Ponorogo.Skripsi.JurusanSyariah Program 

StudiMuamalahSekolahTinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo.PembimbingHj. RahmahMaulidia, M. 

Ag. 

Kata Kunci : Pandangan MUI, Penggalang Dana dan Fee. 

Dalamkehidupanmanusiatidakpernahlepasdenganapa yang 

namanyatransaksi. Baikitutransaksiberupabarangataupunjasa. Salah satunya yaitu 

transaksi sewa menyewa. Dalam Islam sewa-menyewa ini disebut dengan ujrah. 

Pada bulan Ramadhan banyak panti asuhan yang membutuhkan dana banyak 

untuk membiayai kehidupan anak yatim piatu. Karenakurangnyatenaga 

marketing, makamerekamencarirelawan yang bersediauntukmembantu marketing 

dalammenggalangdanadariparadonatur. 

Sebagaiimbalannyamerekamendapatkanfee yang diambilkandaridana yang 

terkumpul. 

Untukmengetahuihaltersebutdiatas, 

makapenulismerumuskanmasalahsebagaiberikut: (1) BagaimanapandanganMUI 

diPonorogoterhadapakadpenggalangandanadi PantiAsuhan Payamuba Ponorogo? 

(2) Bagaimana pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian fee pada 

penggalang dana di Panti Asuhan PayamubaPonorogo? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian 

terhadap ulama Ponorogo menggunakan metodologi penelitian kualitatif jenis 

penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan 

data. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Pandangan MUI Ponorogo 

terhadap Akad Penggalangan Dana di Panti Asuhan Payamuba ada dua akad, 

yaitu: pertama, merupakan akad ija>rah. dimana rukun akad ija>rah dalam praktek 

penggalang dana telah terpenuhi, yaitumuta’aqidain, Ma’uqud ‘alaih  dan 

upah.Sehinggapraktekija>rahsah.Kedua, akad hibah adalah 

pemberiantanpaimbalan. (2) PandanganMUIPonorogoterhadapPemberianFee 

pada penggalangan  dana di PantiAsuhanPayamubadibagimenjadiduapendapat. 

Pertama, feedapatdiambilkandaridana yang berasaldaridonatur. Kedua, 

feedapatdiambilkandaridana yang terpisahdaridanadonatur.Sedangkan Proses 
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pemberian fee di Panti Asuhan Payamuba menurut pandangan MUI Ponorogo 

berpendapat jikaujrahataufee yang diberikankepadapenggalangdanasebesar 10% 

daridana yang terkumpul, sedangkantingkatkemampuanantarapenggalangdana 

yang satudengan yang lainnyaberbeda, makaujrahtersebutmerupakanhal yang 

tidakjelasdandzalim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Agama Islam datang sebagai agama yang mengatur kehidupan 

manusia secara komprehensif dengan memberikan tuntunan pada seluruh 

aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah.
1
 

Ibadah merupakan hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Allah 

SWT, sedangkan muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Hubungan sesama manusia merupakan hal yang tidak bisa terlepas 

dalam kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya 

dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala 

bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, 

keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. 

Di bidang ekonomi, banyak transaksi yang bisa dilakukan, 

diantaranya jual-beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-

menyewa, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan manusia diatas 

                                                           
1
Ismail, Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif teori, Sistem, Dan Aspek Hukum, 

(Surabaya: PMN, Cet. 1, 2009), 89. 
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merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu 

tatanan tertentu. 

Salah satu kegiatan usaha manusia adalah transaksi yang 

menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang maupun jasa. 

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam 

sewa menyewa disebut dengan ija>rah. Sewa menyewa atau ija>rahdisini 

bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa 

yang disebut upah mengupah. 

Ija>rahberasal dari kata ajara –ya’juruyang berarti upah yang kamu 

berikan dalam suatu pekerjaan.
2
 Sewa-menyewa dalam bahasa Arab 

diistilahkan dengan al-ija>rah, yang artinya menjual manfaat.
3
 Menurut 

Zuhaili, ija>rahbisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah 

sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
4
 

Ija>rah ada dua macam yaitu ija>rahmanfaat dan ija>rahjasa. 

Ija>rahmanfaat adalah menyewakan manfaat suatu barang kepada orang 

lain. Sedangkan ija>rah jasa adalah ija>rahyang objek akadnya jasa atau 

pekerjaan. Akad ija>rahini erat kaitannya dengan masalah upah mengupah. 

Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau 

buruh.
5
 

                                                           
2
Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311. 
3
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121. 

4
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 153. 
5
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 86. 
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Untuk terpenuhinya transaksi ija>rahharus ada mu’jirdan musta’jir, 

yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. Pada 

prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari 

apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. 

Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-

Ja>tsiyah: 22, Allah berfirman: 

 
Artinya : 

 

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 

dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, 

dan mereka tidak akan dirugikan.”6
 

 

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika 

ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya 

sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. 

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan 

berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan 

untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah 

dikerjakannya.
7
 

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak panti asuhan yang berfungsi 

sebagai tempat mengasuh anak-anak yatim piatu. Salah satu panti asuhan 

                                                           
6
al-Qur’an, 45; 22. 

7
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana 

BhaktiWakaf, 1995), 361 
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tersebut yaitu panti asuhan Payamuba (Panti Asuhan Anak Yatim 

Muhammadiyah Babadan). Panti asuhan tersebut merupakan yayasan 

sosial yang memberdayakan anak yatim piatu untuk diberikan bantuan 

berupa tempat tinggal dan biaya sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya, 

tentunya membutuhkan dana untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak 

yatim piatu yang tinggal di panti asuhan serta untuk biaya operasional 

dalam rangka untuk memperlancar kegiatan panti asuhan. Penggalangan 

dana biasanya dilakukan oleh bagian marketing panti asuhan yang masuk 

dalam struktur organisasi. 

Namun pada bulan Ramadhan, pihak marketingpanti asuhan 

mengharapkan target pendapatan dana dari donatur yang lebih dan 

dikarenakan kurangnya tenaga marketing, maka mereka mencari relawan 

untuk bersedia membantu marketing dalam menggalang dana dari para 

donatur maupun dari masyarakat luas. Kemudian setelah penggalang dana 

mendapatkan dana yang telah ditargetkan oleh marketing panti asuhan, 

maka sebagai imbalannya mereka mendapatkan fee yang diambilkan dari 

dana yang terkumpul.
8
 

Dengan melihat persoalan di atas maka penulis mencoba untuk 

mengkaji akad pemberian fee penggalangan dana panti asuhandengan 

melibatkan beberapa tokoh ulama yang ada di Ponorogo untuk 

memberikan pendapatnya. Beberapa tokoh ulama tersebut adalah anggota 

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang diwakili olehKH. 

                                                           
8
Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Asti Prabela, Pengurus Harian Panti Asuhan 

Payamuba Ponorogo, pada tanggal 25 April 2015 pukul 15.00. 
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Muhsin, KH. Ansor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid 

danKH. Burhanudin. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul 

“PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD 

PEMBERIANFEEPADA PENGGALANG DANA DI PANTI 

ASUHANPAYAMUBA PONOROGO”. 

 

B. Penegasan Istilah. 

Untuk memudahkan memahami konsep yang terdapat dalam judul 

maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Ulama adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan 

mendalam, orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama 

Islam yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa taqwa, takut 

dan tunduk kepada Allah SWT.
9
 Ulama yang dimaksud dalam 

pembahasan ini adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 

Ponorogo yang diwakili oleh KH. Muhsin, KH. Ansor M. Rusydi, KH. 

Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin. 

2. Ija>rahadalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) 

atas barang itu sendiri.
10

 

                                                           
9
 Abdul Aziz Dahlan, “Ulama”, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I ed. PT. Ikhtiar Baru 

Van Hoeve, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 1840. 
10

 Dumairi Nor, dkk. Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 

2008), 118. 
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3. Hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya 

pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.
11

 

4. Panti asuhan Payamuba  adalah rumah tempat memelihara dan merawat 

anak yatim atau yatim piatu yang berada di bawah naungan Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Babadan. Panti Asuhan Payamuba beralamat 

di Jalan Tunggal Asri Nomor 77, Desa Bareng, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. 

5. Penggalang adalah seseorang yang dipercaya untuk diberikan 

wewenang atau tugas dari sebuah lembaga tertentu yang bertugas 

mencari dan mengumpulkan dana dari para pihak donatur serta 

masyarakat luas yang telah ditentukan oleh lembaga atau panti asuhan. 

 

C. Rumusan Masalah. 

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan 

diatas, beberapa masalah yang dibahas penulis adalah: 

1. Bagaimana pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan 

dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo? 

2. Bagaimana pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian fee pada 

penggalang danadi Panti Asuhan PayamubaPonorogo? 

 

 

 

                                                           
11

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 

73. 
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D. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui pandangan MUI Ponorogo terhadap akad 

penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian 

feepada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian. 

1. Aspek keilmuan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan tentang pandangan MUI terhadap 

pemberian fee kepada penggalang dana. 

2. Aspek terapan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. 

 

F. Telaah Pustaka. 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

diantaranya: 

Skripsi oleh Alia Ifada, 2014, STAIN Ponorogo yang berjudul 

“Pendapat para Da’i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam 

Dakwah” menunjukkan bahwa da’i di kabupaten Pacitan yang 

berpendapat bahwa akad imbalan dakwah adalah ija>rah yaitu ustadz 

Sutrisno, ustadz Suharto, ustadz Sardi, dan ustadz Imam Faqih Sudja’. 
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Sedangkan da’i yang berdapat bahwa imbalan dakwah adalah sebuah 

hadiah adalah ustadz Shodiq Sudjak.
12

 

Skripsi Muhammad Ana Khoerol Waro, 2013, IAIN Walisongo 

Semarang, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pemberian 

Bonus 10% kepada Marketing Zakat (Studi Kasus di Lazis Baiturrahman 

Semarang)” menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendayagunaan dan pendistribusian di Lazis Baiturrahman Semarang 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu memungut langsung 

dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya, dan 

disalurkan kepada mustahik diwujudkan dalam pendidikan, sosial dan 

ekonomi. Sedangkan mengenai pemberian bonus 10% kepada marketing 

zakat adalah merupakan jatah bagi amil, yang menurut pandangan Imam 

Syafi’i ada penyamarataan bagian zakat dari delapan golongan yang 

berhak menerimanya salah satunya adalah amil zakat.
13

 

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah memiliki perbedaan dengan 

hasil penelitian yang telah ada. Letak perbedaannya adalah penelitian ini 

akan menganalisa pandangan MUI Ponorogo terhadap akad pemberian 

feepadapenggalang dana di Panti AsuhanPayamuba. 

 

 

                                                           
12

 Alia Afida, “Pendapat para Da’i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam 
Dakwah”, (Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2014). 

13
 Muhammad Ana Khoerol Waro, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pemberian 

Bonus 10% kepada Marketing Zakat”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Walisongo Semarang, 2013). 
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G. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
14

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung 

dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan 

data yang penulis butuhkan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tradisi 

tertentu yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.
15

 Prosedur ini 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

3. Data Penelitian  

Untuk memberikan pembahasan dalam skripsi ini penulis 

berupaya mengumpulkan data yang terkait dengan: 

a. Data tentang pandanganMUI Ponorogo terhadap akad penggalangan 

dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

b. Data tentang pandanganMUI Ponorogo terhadap pemberianfeepada 

penggalang danadi Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

 

                                                           
14

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2010), 6. 
15

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 62. 
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4. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data  adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian dengan mengunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi 

yang dicari.
16

 Data ini diperoleh dari Majelis Ulama Ponorogo yaitu 

KH. Muhsin, KH. Ansor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. 

Sayuti Farid dan KH. Burhanudin, serta diperoleh dari penggalang 

dana di Panti Asuhan Payamuba. 

b. Sumber data sekunder 

Diperoleh dari kajian-kajian, buku-buku, jurnal, surat kabar 

atau tulisan lepas yang dapat digunakan sebagai landasan teori atau 

dasar penunjang untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian 

ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

                                                           
16

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).
17

 Kegiatan wawancara dilakukan 

kepada Majelis Ulama Ponorogo yaitu KH. Muhsin, KH. Ansor M. 

Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin 

guna mendapatkan informasi tentang pendapat mereka terhadap akad 

penggalang dana dan  pemberian feepada penggalangan dana di panti 

asuhan. Wawancara juga dilakukan kepada penggalang dana di Panti 

Asuhan Payamuba untuk mendapatkan data tentang praktek 

penggalangan dana di panti asuhan Payamuba. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen.
18

 Yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.
19

 

Penulis mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya panti asuhan, 

visi dan misi, struktur organisasi,  program yang dilakukan panti 

asuhan dan manajemen pengelolaan panti asuhan dalam menggalang 

dana. 

 

 

                                                           
17

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 194. 
18

 Suwandi Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

158. 
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), 132. 



14 

 

 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa dalam penelitian ini adalah metode induktif, 

yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 

 

H. Sistematika Pembahasan. 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal 

yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD 

PRMBERIAN FEE PADA PENGGALANG DANA DI PANTI 

ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO. 

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori skripsi, yang berisi 

tentang: pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan 

dana dan akad pemberian feepada penggalangan dana di Panti 

Asuhan Payamuba Ponorogo. 

BAB III MEKANISME PENGGALANGAN DANA DAN 

PEMBERIAN FEE PADA PENGGALANG DANA DI PANTI 

ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO 
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Bab ini berfungsi sebagai penyajian data umum tentangpanti 

asuhan yang meliputi sejarah berdirinya Panti Asuhan 

Payamuba, visi dan misi, struktur pengurus, serta praktek 

penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

BAB IV ANALISA PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP 

AKAD PENGGALANGAN DANA DAN PEMBERIAN FEE 

PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN 

PAYAMUBA PONOROGO 

Bab ini berfungsi sebagai analisa data ditinjau dari 

pandanganMUIPonorogo terhadap akad penggalangan 

danaPanti Asuhan Payamuba Ponorogodan pendapat 

MUIPonorogo terhadap pemberian feepada penggalang dana 

diPanti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mencakup tentang dua hal yaitu, kesimpulan dari hasil 

penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi 

tentang saran-saran untuk melakukan studi lanjutan dan 

pemanfaatan hasil penelitian. 
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BAB II 

PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD 

PEMBERIAN FEE PADA PENGGALANG DANA DI PANTI 

ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO 

A. K.H Muhsin 

 

Panti Asuhan merupakan lembaga atau yayasan yang bertugas 

untuk mengumpulkan dana  yang kemudian disalurkan kepada yang 

berhak menerima, khususnya anak-anak di panti asuhan anak yatim. 

Lembaga tersebut memiliki karyawan yang terdiri dari bagian operasional, 

akuntan, marketing atau penggalang dana dan bagian-bagian lain dengan 

tugas yang berbeda-beda. 

Salah satu karyawan di panti asuhan adalah marketing atau 

penggalang dana yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari para 

donatur. Sehingga hubungan antara panti asuhan dengan penggalang dana 

adalahhubungan dengan akad ija>rah. Hal ini karena penggalang dana 

diberi upah oleh panti asuhan dan upah tersebut diambilkan dari dana yang 

telah terkumpul atau bagian biaya operasional.
20

 

Dalam praktek penggalangan dana di panti asuhan payamuba telah 

memenuhi rukun dan syarat akad ija>rah, yaitu
21

: 
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1. S}igha>t. 

S}igha>t atau transaksi ija>rah adalah sesuatu yang digunakan 

untuk mengungkapkan maksud muta’aqidain, yakni berupa lafal atau 

sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan. Jika 

muta’aqidainmengerti maksud lafal S}igha>t, maka ija>rahtelah sah 

apapun lafal yang digunakan karena Syari’ (pembuat syari’, 

Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya 

menyebutkan secara umum. 

2. Muta’aqidain. 

Muta’aqidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah 

orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat 

bagi muta’aqidain, yaitu: 

a. Mempunyai hak tas}arruf(membelanjakan harta). Jadi, tidak sah 

ija>rahyang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum 

dapat membedakan antara baik dan buruk. 

b. Keduanya melakukan transaksi ija>rahsecara suka sama suka. Jika 

terjadi pemaksaan, ija>rahtidak sah. 

3. Ma’uqud ‘alaih. 

Ma’uqud ‘alaih  atau manfaat yang ditransaksikan misalnya, 

obyek barang diambil manfaatnya dan obyek jasa diambil jasa yang 

dikerjakanya. 
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4. Upah 

Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

kompensasi dari manfat yang ia dapatkan. 

Sedangkan syarat ija>rahterdiri dari empat macam, yaitu
22

: 

1. Ija>rahdilakukan oleh orang yang mempunyai hak tas}arruf  

(membelanjakan harta). 

2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani 

seseorang, mengajar,menggalang dana dan lain sebagainya. 

3. Diketahui upahnya. 

4. Manfaat dalam  ija>rahadalah mubah, tidak sah manfaat yang haram. 

Sehingga muta’aqidaindiatas adalah mu’jir maupun musta’jir jelas 

yaitu penggalang dana dan panti asuhan, Ma’uqud ‘alaih atau pekerjaan 

yang dilakukan oleh penggalang dana adalah mengumpulkan dana dari 

donatur, dan upah yang diterima oleh penggalang dana juga jelas. 

Sehingga praktek ija>rah tersebut sah.
23

 

Menurut beliau di dalam al-Qawa’id al-Fiqhiyah, yaitu:  

ه ح إاّ أ يدّل دليٌل على تحري ما اإب ع  اأصل فى ال

“Hukumasaldalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”24
 

 

Sedangkan terkait feeyang diberikan oleh panti asuhan kepada 

penggalang dana, ada tiga kemungkinan yang terjadi
25

: 

                                                           
22
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23
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1. Jika fee diambil setelah dana yang tekumpul disetorkan kepada panti 

asuhan, maka hal tersebut sah. Karena dari dana yang terkumpul 

tersebut dapat diambil 1/12 untuk bagian biaya operasional, jika biaya 

operasional dianalogikan dengan bagian amil. Sehingga biaya 

operasional tersebut tidak hanya untuk penggalang dana, tetapi juga 

untuk karyawan lain maupun untuk biaya administrasi panti asuhan. 

2. Jika fee diambil sebelum dana yang terkumpul disetorkan kepada panti 

asuhan, maka hal tersebut dilarang. Karena penggalang dana 

menggunakan dana sedekah orang lain untuk kepentingan pribadi, 

sehingga dana tersebut belum terhimpun dan tersalurkan ke pihak 

pengelola (panti asuhan). 

3. Jika fee digunakan oleh penggalang dana terlebih dahulu sebelum 

disetorkan ke panti asuhan, yang kemudian diganti pada waktu 

disetorkan ke panti asuhan, maka hal itu merupakan hal fasid. Fasid 

merupakan akad yang cacat karena tidak ada akad utang piutang yang 

terjadi di dalamnya dan akad tersebut tidak jelas dengan pihak siapa. 

 

B. K.H Ansor M. Rusydi 

 

Menurut beliau, akad antara penggalang dana dengan panti asuhan 

bukan merupakan ija>rah. Hal ini karena akad ija>rah yang terjadi tidak jelas 

atau mengandung ghara>r. Secara rukun ija>rah, akad penggalang dana tidak 

jelas, yaitu dari yang menentukan akad, yang menyuruh, yang disuruh, 

                                                                                                                                                               
25

 Lihat transkrip wawancara, kode 02/1-W/F-2/11-06/2015. 



20 

 

 

serta upah yang diberikan kepada penggalang dana. Sehingga secara akad, 

hal tersebut hanya bentuk kebajikan dan bantuan yang mendapat hadiah 

atau hibah semata.
26

 

Berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah : 177. 

 
 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 

ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang 

yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 

bertakwa.”27
 

                                                           
26
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Menurut Imam Nawawi Rahimahullah  menyatakan, “Imam asy-

Syafi’i membagi pemberian dalam ucapanya: “derma yang dilakukan 

seorang dengan hartanya kepada orang lain dibagi menjadi dua: 

1)pemberian yang tergantung dengan kematian, yaitu wasiat. Dan 

2)pemberian yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian kedua ini dibagi 

menjadi dua, yaitu: Pertama, pemberian murni, seperti hibah dan 

shadaqah, dan hadiah. Kedua, wakaf.” 

Pemberian dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Hibah adalah pemberian tanpa imbalan. 

2. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan yang diberi sebagai bentuk 

penghormatan atau pemuliaan. 

3. Shadaqah adalah pemberian tanpa imbalan kepada orang yang 

membutuhkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT untuk 

mendapatkan pahala. 

Dengan demikian, ketiga jenis pemberian ini mempunyai 

perbedaan secara umum dan khusus. Setiap hadiah dan shadaqah adalah 

hibah, tetapi tidak sebaliknya.
28

 

Jadi jika ujrah atau fee yang diberikan kepada penggalang dana 

sebesar 10% dari dana yang terkumpul, sedangkan tingkat kemampuan 

antara penggalang dana yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka 

ujrah tersebut merupakan hal yang tidak jelas dan dzalim. Dikatakan 

dzalim karena antara penggalang dana mendapatkan fee yang berbeda-

                                                           
28
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beda, padahal mereka sudah sama-sama bekerja secara maksimal. Apabila 

salah seorang penggalang dana mendapatkan fee sedikit padahal ia sudah 

bekerja maksimal, sedangkan penggalang dana lain mendapatkan fee yang 

lebih, maka hal tersebut akan menimbulkan kedzaliman, sehingga ujrah 

atau fee lebih tepat disebut pemberian atau hibah semata.
29

 

Inti dari dana yang telah dikumpulkan oleh penggalang dana yang 

diberikan oleh donatur maupun masyarakat luas kepada panti asuhan 

adalah sebagai berikut
30

: 

1. Dana yang terkumpul tidak boleh diberikan kepada penggalang dana 

sebagai ujrah,  tetapi harus diberikan kepada pihak yang berhak 

menerima terlebih dahulu. Ujrah yang diberikan kepada penggalang 

dana harus diambilkan dari dana lain, misalnya ujrah diambilkan dari 

dana yang sudah dikelola pihak panti yang dijadikan sebagai biaya 

operasional. 

2. Dana donatur yang telah terkumpul tidak boleh diambil atau dikurangi 

nilainya sebelum dana tersebut sampai ke tangan yang berhak 

menerima. 

3. Wakaf dalam bentuk apapun tidak boleh dipindahkan ke orang lain. 

Berdasarkan hal di atas, ujrah yang diberikan kepada penggalang 

dana tidak boleh diambilkan dari dana yang terkumpul dari donatur, 

karena hal tersebut akan mengurangi nilai dari dana yang diberikan oleh 
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donatur.
31

 Misalnya, donatur memberikan dana untuk wakaf sebesar Rp. 

10.000.000,- kepada panti asuhan melalui penggalang dana, maka dana 

tersebut harus sampai ke panti asuhan dan digunakan untuk wakaf senilai 

Rp. 10.000.000,-. 

Jadi, dana yang sudah terkumpul di panti asuhan harus dibedakan 

dan tidak boleh dicampur. Sehingga ujrah atau fee  yang diberikan kepada 

penggalang dana itu jelas dan bukan dari dana yang telah terkumpul, 

karena penggalang dana bukan merupakan seorang yang berhak menerima 

dana dari para donatur. 

 

C. K.H Bachtiar Harmi 

Penggalang dana di sebuah panti asuhan adalah orang yang 

bertugas mencari dana dari para pihak donatur maupun masyarakat luas, 

yang pada umumnya penggalang dana nanti akan mendapatkan fee atau 

hadiah menurut kebijakan masing-masing lembaga atau panti 

asuhan.
32

Sehingga hubungan panti asuhan dengan penggalang dana 

bergantung pada pihak-pihak yang berakad, yaitu
33

: 

1. Jika penggalang dana diberi fee sekedarnya, misalnya untuk  uang 

transportasi, atau tidak ada ketentuan di awal berapa besarnya fee yang 

akan diberikan, maka hubungan panti asuhan dengan penggalang dana 

hanya sebatas hadiah dari panti asuhan. 

                                                           
31
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2. Jika penggalang dana diberi fee yang ditentukan di awal, misalnya 

penggalang dana mendapatkan fee sebesar 10% dari dana yang di dapat, 

maka hubungan antara keduanya merupakan hubungan dengan akad 

ija>rah. Fee tersebut merupakan ujrah untuk penggalang dana 

berdasarkan hasil yang telah diperolehnya. 

Hadist yang diriwayatkan al-Bukhari, Rasulullah bersabda: 

ل  ٍا  رض   ععن   ل  سول ّ  صلى   علين :   ع اب ع ّ  
ّ أحّق م أخذتم علين حقً كت ّ   ) سلم  أخر ن ال   ُ  ٌ   )إ  

“Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya 
adalah kitab Allah (al-Qur’an).”  34

 

Pemberian fee kepada penggalang dana, termasuk upah yang 

berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh penggalang dana tersebut. Fee 

tersebut dapat diambilkan dari dana dari donatur yang telah diperoleh, 

karena dana dari donatur pada dasarnya merupakan dana infak.
35

 

D. K.H Imam Sayuti Farid 

Penggalang dana merupakan seorang yang bertugas untuk 

mengumpulkan dana dari para donatur ataupun dari masyarakat luas yang 

nantinya dana tersebut akan dikelola oleh panti asuhan. Dana yang 

diberikan oleh donatur tidak boleh digunakan untuk selain yang diniatkan 

oleh donatur serta tidak boleh dikurangi nilainya oleh penggalang dana. 

Dana harus diberikan kepada yang berhak, yaitu panti asuhan tersebut.
36
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Ujrahatau  fee yang diterima oleh penggalang dana tidak dapat 

diambilkan dari dana tersebut, karena penggalang dana bukan merupakan 

pihak pengelola (panti asuhan), sehingga tidak dapat diambilkan dari dana 

yang telah terkumpul. Ujrah harus diambilkan dari dana yang terpisah, 

misalnya dari biaya operasional panti asuhan.
37

 

Akad pemberian fee kepada penggalang dana adalah akad hadiah 

atau hibah saja, karena menurut beliau konsep pemberian upah itu haruslah 

berdasarkan pada jerih payah dan hasil yang pasti serta suka sama suka. 

Seperti dalam al-Quran surat An-nisa>’ ; 29: 

 
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang kepadamu.”38
 

 

Sedangkan akad penggalangan dana tersebut masih ada unsur yang 

tidak pasti serta masih ada unsur kedzaliman, misalnya fee yang diberikan 

kepada penggalang dana masih belum jelas dikemukakan di awal 

perjanjian dan adanya perbedaan  fee yang diperoleh antara penggalang 
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dana yang satu dengan penggalang dana yang lain padahal meraka sama-

sama telah bekerja secara maksimal.
39

 

 

 

E. K.H Burhanudin 

Penggalang dana adalah seseorang yang dipercaya untuk diberikan 

wewenang atau tugas dari sebuah lembaga tertentu yang bertugas mencari 

dan mengumpulkan dana dari para pihak donatur serta masyarakat luas 

yang telah ditentukan oleh lembaga atau panti asuhan.
40

 

Sehingga hubungan antara penggalang dana dengan lembaga atau 

panti asuhan adalah hubungan antara penerima tugas dan yang memberi 

tugas dengan kata lain dalam istilah Islam disebut akadija>rah.41 

Berdasarkan Surat al-Qas}a>s}  ayat 26. 

 
“Salah seorang dari kedua wanita berkata: ya bapakku ambilah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”42
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Adapun pemberian fee kepada penggalang dana dapat diambilkan 

dari dana donatur yang telah terkumpul setelah diserahkan terlebih dahulu 

kepadasebuah lembaga atau panti asuhan.
43

 

Apabila penggalang dana mendapatkan fee 10% dari dana yang 

didapatkan, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar, jika telah sesuai 

dengan kesepakatan yang terjadi antara penggalang dana dengan panti 

asuhan. Namun, hal itu menimbulkan semacam spekulasi atau untung-

untungan, karena antara penggalang dana yang satu denganyang lain akan 

memiliki perbedaan fee yang diperoleh sesuai dana yang berhasil 

dikumpulkan.
44
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BAB III 

MEKANISMEPENGGALANGAN DANA DAN PEMBERIAN 

FEE PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN 

PAYAMUBA PONOROGO 

A. Profil Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Panti  Asuhan Payamuba pada awalnya berdiri pada tanggal 20 Juni 

1976 dengan nama Taman Asuhan Yatim Piatu/Sosial IPM Ranting 

Ngunut, yang berbentuk Santunan Keluarga/ Asuhan Keluarga, yang 

kemudian berubah menjadi Taman Asuhan Yatim Piatu / Sosial IPM 

Cabang Babadan, yang ruang lingkupnya Kecamatan Babadan berbentuk 

Santunan Keluarga.Pada tahun 1985 diresmikan Badan Hukum dan Akte 

Notaris Nomor : 18 tanggal 23 Nopember 1985. 

Pada bulan Maret 1989 perubahan dari Taman Asuhan Yatim 

Piatu/Sosial IPM Cabang Babadan menjadi Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Cabang Babadan dengan pembaharuan Akte Notaris 

Nomor : 20 tanggal  21 Juli 1989. Panti asuhan ini menggunakan sistem 

santunan keluarga dan asuhan keluarga yang bertempat tinggal di rumah 

Muh. Thobib, BA di desa Ngunut Kecamatan Babadan Ponorogo.
45

 

Pada tanggal 25 Maret 1990 mulai menempati asrama waqaf dari 

H. Halimi di desa Bareng Kecamatan Babadan yang penggunaannya 

diresmikan oleh istri Bupati Ny. HJ. Gatot Soemani selaku Ketua Umum 

                                                           
45
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FK Orsos Kabupaten Ponorogo.Tahun 2000 sistem pendidikan 

menggunakan pola pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al-

Inabah.Tahun 2005 merintis berdirinya Madrasah Diniyah Al-Inabahdan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Inabah Jurusan Teknik Komputer 

Dan Jaringan. Pada tanggal 30 Maret 2014, Asrama Putri Payamuba secara 

resmi menempati tanah wakaf milik Muhammadiyah Cabang Babadan 

yang berada di komplek Masjid Muttaqin Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. 

Ponorogo.
46

 

 

B. Visi dan Misi Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Adapun visi dari Panti Asuhan Payamuba adalah Menjadi Panti 

Asuhan/Pondok Pesantren Muhammadiyah kebanggaan masyarakat yang 

bersih dan modern, dengan prestasi yang terukur dalam menghasilkan 

kader yang cerdas spiritual, cerdas intelektual dan cerdas moral menuju 

terwujudnya generasi ulul al-ba>b yang memiliki kompetensi dan komitmen 

tinggi terhadap kemaslahatan ummat dalam pengabdiannya sebagai 

‘abdullah dan khali>fatullah.
47

 

Sedangkan misi dari Panti Asuhan Payamuba adalah sebagai 

berikut
48

: 
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1. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu dan 

terbentuknya santri yang cerdas secara spiritual, intelektual dan moral 

sebagai upaya menciptakan kader ummat yang rahmatan lil’alamin. 

2. Mengembangkan pola kerja panti/pondok pesantren berbasis 

manajemen modern yang professional dan Islami, bekerja berlandaskan 

perencanaan dan ilmu,guna menciptakan suasana kehidupan lingkungan 

bersih, sehat, tertib, aman dan damai. 

3. Meningkatkan citra positif diri sebagai panti/pondok pesantren modern 

yang berwawasan estetika, lingkungan dan berbudaya modern serta 

berbasis sains dan teknologi informasi. 

4. Mengembangkan sikap dan keyakinan yang toleran mewujudkan 

masyarakat qoryah thoyyibah, masyarakat marhamah dan negara yang 

baldatun thayyibatun warobbun ghafur. 

 

C. Tujuan Panti Asuhan Payamuba 

1. Menjadikan panti asuhan/pontren muhammadiyah terbersih dan 

termodern di indonesia. Tercapai tidaknya predikat tarsebut dapat 

diukur melalui evaluasi kondisional. 

2. Menjadi panti / pesantren modern yang memiliki kompetensi  Unggul, 

yaitu suatu kekuatan sumber daya dan kemampuan yang  melebihi dari 

panti/potren lain. 



31 

 

 

3. Berperan aktif dalam membangun jaringan panti / pontren tingkat 

regional dan nasional yang tingkat keaktifannya terukur dari kreativitas 

gagasan dan peran payamuba dalam forum-forum panti/potren. 

4. Menjalin keharmonisan hubungan dengan pemerintah, instansi 

lain,badan-badan internasinal dalam membina masyarakat madani, 

yaitu masyarakat gotong royong yang berlandaskan taqwallah  (qaryah 

thayyibah) dalam performasi yang damai, tertib dan tentram 

(marhammah) menuju terwujudnya negara yang baldatun thayibatun 

wa rabbun ghofur. 

5. Membangun citra sebagai panti/ potren acuan dan tujuan belajar yang 

prestisius melalui jaringan kemitraan dengan pemerintah. 

6. Membuat sumber dana produktif yang dikelola secara professional pada 

strategic bussines unit sebagai sumber dana produktif bagi keperluan 

pendanaan program kerja strategis payamuba melalui unit usaha  

produktif pertokoan, jasa wartel, servis dan lain-lain yang diperkirakan 

menjadi sumber dana yang optimal dan potensial. 

7. Menggapai tingkat keamanan sumber dana payamuba selama lima 

tahun kedepan yang ditengarai dengan tercapainya/tersedianya dana 

cadangan sebesar 150% dari dana operasional  tahunan serta 

terealisasinya dana abadi sebesar dua kali dana cadangan keperluan 

pengembangan payamuba. 

8. Menjadikan payamuba sebagai tujuan wisata panti/pontren bagi pelajar 

dan masyarakat, oleh karenanya di lingkungan payamuba perlu 
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dibangun fasilitas iptek dan museum dakwah sebagai simbol 

pembelajaran “iptek” dan “imtaq”. museum dakwah salah satunya dapat 

berisikan monumen-monumen bersejarah pendirian payamuba, 

sehingga sejarah payamuba dapat terdokumentasikan dan akan memberi 

efek promotif bagi setiap orang yang datang dan melihat. selain itu 

museum dakwah juga dilengkapi fasilitas labolatorium dakwah yang 

berbasis teknologi informasi.
49

 

 

D. Sistem Pendidikan Panti Asuhan Payamuba 

Panti AsuhanPayamuba adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Cabang Babadan 

(LKSAPayamuba) Berusaha menata diri agar keberadaanya bisa tetap 

eksis dan relevan dengan perkembangan waktu. Perubahan dunia yang 

begitu cepat di era global di tandai dengan pemakaian teknologi digital 

yang, menuntut LKSA Payamuba untuk bisa mengimbangi efek perubahan 

kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain lain. LKSA 

payamuba sebagai institusi sosial yang bergerak dalam usaha 

pemberdayaan anak anak terlantar terus berusaha meningkatkan kualitas 

pelayanan agar kualitas outputnya bisa bersaing di masyarakat. 

Dengan sistem pendidikan Pondok Pesantren sejak tahun 2000, 

Merupakan bagian dari usaha  untuk memperbaharui pola pendidikan anak 

asuh (santri) yang hasilnya dinilai cukup positif. Untuk lebih 
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mengintensifkan pembinaan santri, mulai tahun 2005/2006 kami membuka 

pendidikanSekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al–Inabah dan Madrasah 

Diniyah Al-Inabah.
50

 

 

E. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al-Inabah. 

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, khususnya dalam rangka  menghadapi persaingan 

global, Pondok Pesantren Al-Inabah yang berada di bawah naungan 

payamuba membuat sebuah inovasi dengan membuka Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Al-Inabah. Jurusan yang telah dibuka adalah jurusan 

Tekhnik Komputer dan Jaringan (TKJ). 

Memasuki tahun kesepuluh ini (2005/2006 - 2014/2015) terlihat 

animo dan kepercayaan masyarakat untuk memasukkan putra putrinya ke 

smk Al-Inabah semakin meningkat. Terbukti dengan adanya peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai 4 kelas untuk kelas I dan 2. Dari sini 

diharapkan muncul Kader-kader Islami dan tenaga-tenaga terampil di 

bidang komputer yang memiliki wawasan luas dan berkepribadian muslim.  

Pada tahun ajaran 2011/2012 SMK Al-Inabah manambah jurusan 

baru yaitu Multi Media. Yang mempunyai potensi pada peserta didik 

untuk memahami tentang mediasi dalam dunia komputer. Nantinya 

dihasilkan produk yang unggulan dalam ilmu pengetahuan.
51
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F. MadrasahDiniyah Al-Inabah 

Misi utama dari Madrasah Diniyah Al-Inabah adalah memberikan 

pengajaran ilmu agama Islam agar terjadi keseimbangan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap pada anak asuh/santri sehingga bisa menjadi bekal 

hidupnya kelak di kemudian hari. Adapun pelajaran yang diajarkan antara 

lain : Ilmu Tajwid, Hifdhul Qur’an, Mutthola’ah, Muhadatsah, Nahwu, 

Shorf, Tafsir, Hadits, Falaq, Faroid, Bahasa  Inggris,bahasa arab, Tarikh 

Islam. Pendidikan pada Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga kelas, 

Wustha 1, Wustha 2, dan Wustha 3, sedangkan pengajarnya adalah alumni 

dari Pondok Modern Gontor, Pondok Pesantren Wali Songo, pimpinan 

Muhammadiyah dan AisyahsertaUniversitas Muhammadiyah Ponorogo.
52

 

 

G. Struktur Pengurus Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Berikut adalah susunan pengurus Panti Asuhan Payamuba
53

: 

Ketua   : Dr. H. Agus Akhmadi, M.Pd 

Wakil Ketua   : Drs. Muh. Nur Hanafi 

Sekretaris   : Drs. H. Darmani, MA 

Wakil Sekretaris : Agus Susanto, ST 

Bendahara   : Imroatus Syarifah, S.Ag 

Wakil Bendahara : Tri Sulistiani, S.Pd 

Bidang-bidang  : 

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
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a. Drs. Budi Haryanto 

b. Rudi Hartono, S.Pd 

c. Suswati, S.Pd 

d. Septa Krisdiyanto, S.PdI 

2. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan 

a. Ruslan Thohirin, S.Ag., M.Si 

b. Andrik Yuniantoro, S.Kom 

c. Agus Mujiono, S.TP 

d. Robitoh Al Faruq 

e. Hj. Imam Jazuli 

3. Bidang Kerumahtanggaan dan Kesejahteraan 

a. Nita Latifah Hanim, S.Ag 

b. Drs. Ahmad Nur Edi 

c. Siti Rohmatin, S.Pd 

d. Iis Aisyah. 

e. Hj. Sri Hartatik 

4. Bidang Pesantren dan Madrasah Diniyah 

a. Muslih Suparmin, S.PdI 

b. Gunawan, S.Sos 

c. Endang Ratnawati, S.Pd 

5. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 

a. Drs. Sucipto, M.Pd 

b. Heri Santoso, SE 
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c. Sriyono 

d. Danik Safirly Al Fata 

6. Bidang Hubungan Masyarakat 

a. Juwaini, S.Pd 

b. Eka Andriani, S.Pd 

c. Hendrik Dwi Yusyanto, S.Kom. 

 

H. Mekanisme Penggalangan Dana dan Pemberian Feepada penggalang 

dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Panti Asuhan Payamuba (Panti Asuhan Anak Yatim 

Muhammadiyah Babadan) merupakan yayasan sosial yang 

memberdayakan anak yatim piatu dan anak-anak kurang mampu untuk 

diberikan bantuan yang berupa tempat tinggal dan biaya sekolah.
54

 

Sehingga dalam pelaksanaannya, tentunya panti asuhan payamuba 

membutuhkan dana untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak yatim 

piatu yang tinggal di panti asuhan serta untuk biaya operasional dalam 

rangka untuk memperlancar kegiatan panti asuhan. Dana tersebut biasanya 

didapatkan dari para pihakdonatur maupun masyarakat luas.
55

Donatur 

tersebut adalah orang-orang yang bekerja di instansi yang telah bekerja 

sama dengan panti asuhan, misalnya Universitas Muhammadiyah 
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Ponorogo, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan Rumah Sakit Aisiyah 

Ponorogo.
56

 

Namun pada bulan Ramadhan,untuk menunjang kesejahteraan 

anak-anak yatim piatu dan anak-anak kurang mampu yang tinggal di Panti 

Asuhan Payamuba pihak marketing Panti Asuhan Payamuba 

mengharapkan target pendapatan dana donatur yang lebih dan dikarenakan 

kurangnya tenaga marketing, maka mereka mencari relawan untuk 

bersedia membantu marketing dalam melakukan penggalangan dana dari 

para donatur maupun dari masyarakat luas.
57

 

Pihak marketing  yang bersedia untuk jadi penggalang dana yang 

tentunyajugadipilihdari orang-orang yang 

dianggapdapatdipercayasehinggaakanmemudahkandalamberinteraksisertap

enyampaiandanparapenggalangdanadikumpulkan pada saat sebelum mulai 

melaksanakan tugasnya tersebut untuk dijelaskan tentang proses-proses 

penggalangan dana kepada para calon donatur, sehingga nantinya akan 

memudahkan dalam pencarian alamat maupun proses permohonan bantuan 

dana kepada para calon donatur.
58

 

Sedangkan untuk memperkuat bahwa permohonan bantuan 

penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba ini resmi maka pihak Panti 

Asuhan Payamuba telah mengirim surat permohonan bantuan yang telah 

mendapat persetujuan dari pihak-pihak pengurus Panti Asuhan Payamuba, 

yang dikirim melalui kantor pos terlebih dahulu sebelum para penggalang 
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dana melakukan tugas penggalangan dana kepada para calon donatur yang 

telah ditentukan oleh pihak Panti Asuhan Payamuba dan para pihak 

marketing juga akan dibekali surat tugas yang berupa proposal untuk 

menindaklanjuti surat yang sudah dikirim melalui kantor pos, pihak 

marketing pun jugadibekalikwitansidana yang 

berlogoPantiAsuhanPayamuba yang 

telahtelahdivalidasidenganstempelmaupuntandatangandaripihak-

pihakPantiAsuhanPayamubasebagaibuktipemberiandanadaripihakdonatur.

59
 

Para pihak penggalang dana juga akan diberikan biaya transportasi 

(bensin) untuk memulai proses penggalangan dana serta penggalang dana 

juga akan diberikan penjelasan tentang sistem pengupahan yang akan 

diberikan dari pihak Panti Asuhan Payamuba setelah proses penggalangan 

dana selesai atau dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Panti 

Asuhan Payamuba, yaitu selama bulan Ramadhan berlangsung 

penggalangan dana harus selesai dan danayang telah terkumpul diserahkan 

kepada pihak pengelola atau Panti Asuhan Payamuba itu sendiri. Dengan 

keterangan pengupahan, untuk pihak marketing akan mendapatkan fee 

10% yang diambilkan dari dana yang telah dikumpulkan oleh pihak 

mareketingdi luar biaya transportasi (bensin) yang telah diberikan 

sebelumnya.
60
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BAB IV 

ANALISA PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD 

PENGGALANGAN DANA DAN PEMBERIAN FEE PADA 

PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO 

I. AnalisisTerhadapPandangan MUI Ponorogo terhadap Akad 

Penggalangan Dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Al-Qur’an sebagaisalahsatusumberhukummengandungayat-

ayathukum yang 

terbatasjumlahnya.Dalamhalinisemuatingkahlakumanusiadalamkehidupan

duniamaupunpersiapanuntukkehidupanakhiratsudahdiaturdalam al-

Qur’an.Namunhalituhanyasebatasgarisbesarnyasajadariayat-ayatataudalil-

daliltentanghukum yang dijelaskan.Karenasifatnya yang masih global 

makadariitudalil-dalildalam al-Qur’an masihperlupenjelasan. 

PadamasaRasulullahsemuapersoalanhukum yang tidakdiaturdalam 

al-Qur’an dapatdijelaskanolehbeliaubaikmelaluiperkataan, 

perbuatanmaupunketetapanbeliau.Namunseiringdengansemakinluasnya 

Islam sepeninggalanRasulullah SAW 

danperkembanganpermasalahanmenambahproblematika yang 

dihadapiumat Islam.Timbulhal-halbaru yang 

belumpernahadapadawaktuRasulullahhidupsepertiakadpenggalangdana. 
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KondisiinimenuntutulamauntukberijtihaddalammenggalihukumIslam 

tentangakadpenggalangan dana. 

Darihasilwawancaradenganulama di Ponorogo, akadpenggalangan 

danamenurutMUIdi Ponorogodibagimenjadiduapendapat. Pertama,MUI di 

Ponorogo yang berpendapatakadpenggalangan 

danamerupakanIja>rah.Kedua, MUI di Ponorogo yang 

berpendapatakadpenggalangan danabukanmerupakanija>rah. 

1. MUIPonorogo yang Berpendapat Akad Penggalangan Dana Merupakan 

ija>rah. 

Pendapat bahwa akad penggalangan dana termasuk kategori 

ija>rah ini disampaikan oleh K.H Muhsin. Menurut K.H 

Muhsinhubunganantarapenggalangdanadenganpantiasuhanadalahakadij

a>rah. Hal ini karena penggalang dana diberi upah oleh panti asuhan dan 

upah tersebut diambilkan dari dana yang telah terkumpul atau bagian 

biaya operasional.
61

 

Sedangkan pendapat KH.  Bachtiar Harmi bahwa hubungan 

panti asuhan dengan penggalang dana bergantung pada pihak-pihak 

yang berakad. yaitu:Jika penggalang dana diberi fee sekedarnya, 

misalnya untuk  uang transportasi, atau tidak ada ketentuan di awal 

berapa besarnya fee yang akan diberikan, maka hubungan panti asuhan 

dengan penggalang dana hanya sebatas hadiah dari panti asuhan. 
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Jika penggalang dana diberi fee yang ditentukan di awal, 

misalnya penggalang dana mendapatkan fee sebesar 10% dari dana 

yang di dapat, maka hubungan antara keduanya merupakan hubungan 

dengan akad ija>rah. Fee tersebut merupakan ujrah untuk penggalang 

dana berdasarkan hasil yang telah diperolehnya.
62

 

Sedangkan di 

pantiasuhanpayamubainipenggalangdanamendapatkanfee yang 

sudahditentukandiawal. Sehinggaseperti yang dikatakanoleh K.H 

Muhsindalam praktek penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba 

telah memenuhi rukun dan syarat  akadija>rah, yaitu
63

: 

1. S}igha>t. 

S}igha>t atau transaksi ija>rah adalah sesuatu yang digunakan 

untuk mengungkapkan maksud muta’aqidain, yakni berupa lafal 

atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, 

mempekerjakan. Jika muta’aqidainmengerti maksud lafal S}igha>t, 

maka ija>rahtelah sah apapun lafal yang digunakan karena Syari’ 

(pembuat syari’, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, 

tetapi hanya menyebutkan secara umum. 

2. Muta’aqidain. 

Muta’aqidain atau dua pihak yang melakukan transaksi 

adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. 
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Ada dua syarat bagi muta’aqidain, yaitu: 

a. Mempunyai hak tas}arruf(membelanjakan harta).  Jadi, tidak sah 

ija>rahyang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum 

dapat membedakan antara baik dan buruk. 

b. Keduanya melakukan transaksi ija>rahsecara suka sama suka. Jika 

terjadi pemaksaan, ija>rahtidak sah. 

3. Ma’uqud ‘alaih. 

Ma’uqud ‘alaih  atau manfaat yang ditransaksikan misalnya, 

obyek barang diambil manfaatnya dan obyek jasa diambil jasa yang 

dikerjakanya. 

4. Upah 

Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa 

sebagai kompensasi dari manfat yang ia dapatkan. 

Sedangkan syarat ija>rahterdiri dari empat macam, yaitu
64

: 

1. Ija>rahdilakukan oleh orang yang mempunyai hak tas}arruf  

(membelanjakan  harta). 

2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani 

seseorang, mengajar,menggalang dana dan lain sebagainya. 

3. Diketahui upahnya. 

4. Manfaat dalam  ija>rahadalah mubah, tidak sah manfaat yang haram. 

Sehingga muta’aqidain di atas adalah mu’jir maupun musta’jir 

jelas yaitu penggalang dana dan panti asuhan, Ma’uqud ‘alaih atau 
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pekerjaan yang dilakukan oleh penggalang dana adalah mengumpulkan 

dana dari donatur, dan upah yang diterima oleh penggalang dana juga 

jelas. Sehingga praktek ijarah tersebut sah.
65

 

Menurut KH. Burhanudin Penggalang dana adalah seseorang 

yang dipercaya untuk diberikan wewenang atau tugas dari sebuah 

lembaga tertentu yang bertugas mencari dan mengumpulkan dana dari 

para pihak donatur serta masyarakat luas yang telah ditentukan oleh 

lembaga atau panti asuhan. 

Sehingga hubungan antara penggalang dana dengan lembaga 

atau panti asuhan adalah hubungan antara penerima tugas dan yang 

memberi tugas dengan kata lain dalam istilah Islam disebut akad 

ija>rah.66
 

Berdasarkanteoridiatas,penulisdapatmenyimpulkanbahwapenulis

setujudenganpendapat KH.Muhsinbahwaakadpenggalangan dana di 

PantiAsuhan Payamubamerupakanakadija>rah. dimanadalamhukum 

Islam sendiriterdapatduajenisija>rah, yaituija>rahyang 

berkaitandengansewajasadanija>rahyang 

berkaitandengansewaassetatauproperty. Dan 

padadasarnyaakadpenggalangandanaitutermasukkedalamakadija>rah 

yang berhubungandengansewajasa. 

dimanamemperkerjakanjasaseseorangdenganupahsebagaiimbalanjasa 

yang disewa. 
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Selainituakadpenggalangan danadipantiasuhan payamubasudah 

memenuhiatau sudahsesuaidenganrukundansyaratija>rahsendiri. dimana 

rukun akad ija>rah dalam praktek penggalang dana telah terpenuhi, yaitu 

muta’aqidain adalah mu’jir maupun musta’jir jelas yaitu penggalang 

dana dan panti asuhan, Ma’uqud ‘alaih atau pekerjaan yang dilakukan 

oleh penggalang dana adalah mengumpulkan dana dari donatur, dan 

upah yang diterima oleh penggalang dana juga jelas. Sehingga praktek 

ijarah tersebut sah.
67

 

2. MUI Ponorogo yang BerpendapatAkadPenggalangan Dana 

MerupakanHadiah atau Hibah. 

Selain pendapat para ulama diatas yang setuju bahwa akad 

penggalang dana merupakan akad ija>rah, ada juga ulama yang 

berpendapat bahwa akad penggalang dana bukan termasuk ija>rah. Hal 

itudiungkapkanolehKH. Ansor M. RusydidanKH. Imam Sayuti Farid. 

Menurut KH. Ansor M. Rusydiakad antara penggalang dana dengan 

panti asuhan bukan merupakan ija>rah. Hal ini karena akad ijar>ah yang 

terjadi tidak jelas atau mengandung ghara>r. Secara rukun ija>rah, akad 

penggalang dana tidak jelas, yaitu dari yang menentukan akad, yang 

menyuruh, yang disuruh, serta upah yang diberikan kepada penggalang 

dana. Sehingga secara akad, hal tersebut hanya akad pemberian semata, 

atau akad hibah.
68

Karena menurut beliau dari Imam Nawawi 

Rahimahullah  menyatakan, “Imam asy-Syafi’i membagi pemberian 
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dalam ucapanya: “derma yang dilakukan seorang dengan hartanya 

kepada orang lain dibagi menjadi dua: 1)pemberian yang tergantung 

dengan kematian, yaitu wasiat. Dan 2)pemberian yang dilakukan saat 

masih hidup. Pemberian kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, 

pemberian murni, seperti hibah dan shadaqah, dan hadiah. Kedua, 

wakaf.” 

Pemberian dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

4. Hibah adalah pemberian tanpa imbalan. 

5. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan yang diberi sebagai bentuk 

penghormatan atau pemuliaan. 

6. Shadaqah adalah pemberian tanpa imbalan kepada orang yang 

membutuhkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT untuk 

mendapatkan pahala. 

Dengan demikian, ketiga jenis pemberian ini mempunyai 

perbedaan secara umum dan khusus. Setiap hadiah dan shadaqah adalah 

hibah, tetapi tidak sebaliknya.
69

 

Sedangkanmenurutpendapat KH. Imam SayutiFaridbahwa akad 

pemberian fee kepada penggalang dana adalah akad hadiah atau 

pemberian saja, karena konsep pemberian upah itu haruslah 

berdasarkan pada jerih payah dan hasil yang pasti serta suka sama suka. 
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Sedangkan akad penggalangan dana tersebut masih ada unsur yang 

tidak pasti serta masih ada unsur kedzaliman.
70

 

Hal itujugadiungkapkanoleh KH.Ansor M. RusydibahwaJika 

ujrah atau fee yang diberikan kepada penggalang dana sebesar 10% dari 

dana yang terkumpul, sedangkan tingkat kemampuan antara penggalang 

dana yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka ujrah tersebut 

merupakan hal yang tidak jelas dan dzalim. Dikatakan dzalim karena 

antara penggalang dana mendapatkan fee yang berbeda-beda, padahal 

mereka sudah sama-sama bekerja secara maksimal. Apabila salah 

seorang penggalang dana mendapatkan fee sedikit padahal ia sudah 

bekerja maksimal, sedangkan penggalang dana lain mendapatkan fee 

yang lebih, maka hal tersebut akan menimbulkan kedzaliman.
71

 

Dalam praktiknya akad penggalangan dana di Panti Asuhan 

Payamuba ini sudah sangat jelas praktiknya bukan merupakan akad 

pemberian saja atau hibah dan juga tidak mengandung ghara>r seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak KH. Ansor M. Rusydi. 

SelainitumenurutSayyidSabiqdalamFiqihSunnahmengatakanbahwa 

hibahdilakukandenganijabdanqabul, denganperkataan yang 

menunjukkanadanya proses pemberiansuatubarangtanpapenukaran. 

Sedangkandalamakadpenggalangandanaini proses pemberianfee 

diberikankarenaseorangtelahbekerjaataumenyewaatauditukardenganjasa
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nya. Sehinggadapatdisimpulkanbahwaakadpenggalangan dana di Panti 

Asuhan Payamubainibukanakadpemberianatau hibah. 

 

 

J. AnalisisTerhadapPandangan MUI Ponorogo terhadap PemberianFee 

PadaPenggalang Dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo. 

Terkaitpemberianfeepadapenggalangdana 

MUIPonorogosepakatbahwapemberianfeeharusjelasdiawalatauada 

kesepakatan. Apabilatidakadakesepakatan di 

awalmakabukantermasukija>rah.Seperti yang diungkapkanolehbapak 

KH.BachtiarHarmibahwaJika penggalang dana diberi fee yang ditentukan 

di awal, misalnya penggalang dana mendapatkan fee sebesar 10% dari 

dana yang di dapat, maka hubungan antara keduanya merupakan hubungan 

dengan akad ija>rah. Fee tersebut merupakan ujrah untuk penggalang dana 

berdasarkan hasil yang telah diperolehnya.
72

 

Sedangkanpengambilanfee yang 

akandiberikankepadapenggalangdanadibagimenjadiduapendapat. Pertama, 

feedapatdiambilkandaridana yang berasaldaridonatur. Kedua, 

feedapatdiambilkandaridana yang terpisahdaridanadonatur.  

1. Pemberianfee yang diambilkandaridana yang berasaldaridonatur. 

Menurut KH. Muhsin, KH.BachtiarHarmidan K.H Burhanudin 

bahwafee yang 
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diberikankepadapenggalangdanadapatdiambilkandaridanadonaturitusen

diri namun setelah dana terkumpul dan diserahkan terlebih dahulu pada 

pihak pengelola atau panti asuhan, karena dana dari donatur pada 

dasarnya merupakan dana infak.Selainitudana yang terkumpul tersebut 

dapat diambil 1/12 untuk bagian biaya operasional, jika biaya 

operasional dianalogikan dengan bagian amil. Sehingga biaya 

operasional tersebut tidak hanya untuk penggalang dana, tetapi juga 

untuk karyawan lain maupun untuk biaya administrasi panti asuhan.
73

 

2. Pemberianfee yang diambilkandaridana yang berasaldaridana yang 

terpisahdaridanadonatur. 

MenurutKH. Ansor M. Rusydi danKH. Imam Sayuti 

Faridberpendapatbahwapemberianfeekepadapenggalangdanatidakboleh

diambilkandaridana yang berasaldaridonatur. KH. Ansor M. 

Rusydiberalasanbahwa, ujrah yang diberikan kepada penggalang dana 

tidak boleh diambilkan dari dana yang terkumpul dari donatur, karena 

hal tersebut akan mengurangi nilai dari dana yang diberikan oleh 

donatur. Misalnya, donatur memberikan dana untuk wakaf sebesar Rp. 

10.000.000,- kepada panti asuhan melalui penggalang dana, maka dana 

tersebut harus sampai ke panti asuhan dan digunakan untuk wakaf 

senilai Rp. 10.000.000,-. 

Jadi, dana yang sudah terkumpul di panti asuhan harus 

dibedakan dan tidak boleh dicampur. Sehingga ujrah atau fee  yang 
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diberikan kepada penggalang dana itu jelas dan bukan dari dana yang 

telah terkumpul, karena penggalang dana bukan merupakan seorang 

yang berhak menerima dana dari para donatur.
74

 

Sedangkanmenurut KH. Imam Sayuti Faridujrahatau  fee yang 

diterima oleh penggalang dana tidak dapat diambilkan dari dana 

tersebut, karena penggalang dana bukan merupakan pihak pengelola 

(panti asuhan), sehingga tidak dapat diambilkan dari dana yang telah 

terkumpul. Ujrah harus diambilkan dari dana yang terpisah, misalnya 

dari biaya operasional panti asuhan.
75

 

Dalamhalinipenulisberpendapatbahwapenulissepakatdengan 

yang disampaikanoleh KH.Muhsin, KH.BachtiarHarmidan K.H 

Burhanudin bahwasannyapemberianfeedapatdiambilkandaridana yang 

berasaldaridanadonaturitusendiri. 

Namunpenggalangdanatidakbolehmengambilfeesebelumdanaitudiserah

kankepadapihakpantiasuhan.Setelahdanatersebutterkumpulnantinyaaka

ndiserahkankepadapihakpantiasuhan. Terkaitpemberianfee 

kepadapenggalangdanaitusudahmenjadikebijakandaripantiasuhan 

apakahfee yang 

akandiberikankepadapenggalangdanatersebutdiambilkandaridana 

donatur yang telah terkumpul atau dari 

biayaoperasionalpantiasuhanitusendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pandangan MUI Ponorogo terhadap Akad Penggalangan Dana di Panti 

Asuhan Payamubadibagi menjadi dua, yaitu : Pertama, adalah 

merupakan akad ija>rah. Dimana rukun akad ijarah dalam praktek 

penggalang dana telah terpenuhi, yaitu sighat, muta’aqidain adalah 

mu’jir maupun musta’jirjelas, Ma’uqud ‘alaih,dan upah. Sehingga 

praktek ijarah sah.Kedua,hibah adalah pemberian tanpa imbalan.  

2. Pandangan MUI Ponorogo terhadap PemberianFee di Panti Asuhan 

Payamubadibagimenjadiduapendapat. Pertama, 

feedapatdiambilkandaridana yang berasaldaridonatur. Kedua, 

feedapatdiambilkandaridana yang terpisahdaridanadonatur.Sedangkan 

Proses pemberian fee di Panti Asuhan Payamuba menurut pandangan 

MUI Ponorogo berpendapat jika ujrah atau fee yang diberikan kepada 

penggalang dana sebesar 10% dari dana yang terkumpul, sedangkan 

tingkat kemampuan antara penggalang dana yang satu dengan yang 

lainnya berbeda, maka ujrah tersebut merupakan hal yang tidak jelas 

dan dzalim.  

 

B. Saran-saran 

Denganberakhirnyapenyusunanskripsiini, Saran yang dapat penulis 

kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangandana di Panti 

Asuhan Payamuba dibagi menjadi dua, yaituija>rahdan hibah. Untuk 

memenuhi akadija>rahini, Panti Asuhan Payamba harus memenuhi 

syarat-syarat serta rukun-rukun ija>rah, sehingga akad ija>rahsah. 

Sedangkan untuk memenuhi akad hibah 

menurutSayyidSabiqdalamFiqihSunnahmengatakanbahwa hibah 

dilakukandenganijabdanqabul, denganperkataan yang 

menunjukkanadanya proses pemberiansuatubarangtanpapenukaran. 

Sedangkandalamakadpenggalangandanaini proses pemberianfee 

diberikankarenaseorangtelahbekerjaataumenyewaatauditukardenganjasa

nya. 

2. Panti Asuhan Payamuba sebaiknya memberikan fee, yang diambilkan 

setelah dana donatur dikelola oleh pihak panti atau fee diambilkan dari 

dana diluar donatur, sehingga tidak mengurangi nilai akad yang 

diberikan dari para donatur. Dan pemberian fee haruslah berdasarkan 

pada jerih payah dan hasil yang pasti serta suka sama suka. 
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