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ABSTRAK 

Angtikah Dwi Sri. 2019. Tinjauan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah Terhadap Program 

Dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Pemerintah 

Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.H. 

Moh. Munir.Lc. M.Ag. 

Kata Kunci: Maq}a>s}id Al-Shari >’ah, akad, distribusi, DAPM  

Dalam praktek pemberdayaan dana modal usaha program DAPM 

pemerintah kabupaten Ngawi dana pinajamn tidak digunakan untuk 

mengembangkan atau membangun usaha baru sesuai dengan akad perjanjian dan 

pendistribusian Pinjaman ini diberikan untuk masyarakat miskin tetapi ada dana 

yang di distribusikan untuk orang-orang kaya. 

  Beberapa permasalahan yang penulis kaji yaitu: (1). Bagaimana Tinjauan 

Maq}a>s}id Al-Shari >’ah Terhadap Akad Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat 

(DAPM) Pemerintah Kabupaten Ngawi ? (2). Bagaimana Tinjauan Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah Terhadap Pendistribusian  Modal Usaha Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat (DAPM) Pemerintah Kabupaten Ngawi ? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil 

melalui berupa data-data yang sudah tersedia dapat diperoleh oleh peneliti dengan 

cara membaca, melihat dan mendengarkan sumber data berupa bahan-bahan 

pustaka yang memuat data-data tentang program DAPM dan dari peminjam dan 

DAPM 

Berdasarkan penelusuran awal penulis, (1) Dalam akad pengelolaan dana 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di kecamatan Pangkur 

Kabupaten Ngawi sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. dana tersebut digunakan 

untuk membangun usaha, mengembangkan usahanya dan untuk membayar uang 

sekolah. (2) Pendistribusian dana modal usaha belum sepenuhnya sesuai dengan 

Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. Dana DAPM yang sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah 

adalah pendistribusiannya memprioritaskan kepada kelompok perempuan 

menegah kebawah dan yang belum sesuai karena sebagian kecil orang kaya yang 

mendapatkan dana pinjaman DAPM. Meskipun tujuan orang kaya dilibatkan 

pemberian dana DAPM agar dapat membantu ketika ada masalah dalam angsuran 

kelompok.  

.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang 

pasti didamba oleh setiap insan. Pencapaian kemakmuran secara individu 

harus diusahakan oleh pihak yang bersangkutan. Namun, pencapaian 

kemakmuran secara umum tidak dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi 

harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah 

mencapai kemakmuran menjadi tujuan dan tangung jawab bersama.
1
 

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia, 

manusia akan memperoleh kebahgiaan ketika seluruh kebutuhan dan 

keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan 

yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya, 

terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.
2
 

Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang 

mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta 

benda mereka. Hal ini yang menjadikan maslahat bagi manusia. 

Kebahgiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua 

masyarakat, Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya inti dari 

kebahagiaan itu. Tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, 

                                                           
1
 Ani Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),14. 

2
 T.p.  Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam  (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013),  1 
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pemenuhan kebutuhan materi, bagi semua individu, kesediaan peluang 

bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat dan distribusi 

pendapatan dan kekayaan yang merata. 
3
  

Syariah adalah sebuah jalan yang diteapkan Allah dimana manusia 

harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah 

sebagai syari’ (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku 

manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Kehendak Allah yang 

dimaksud adalah Maq}a>s}id Al-Shari>’ah diperlukan perangkat untuk 

menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam 

kehidupan pribadi dan sosial.
4
   

Maq}a>s}id Al-Shari>’ah adalah merealisasikan maslahat setiap 

manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka. Imam asy-Syatibi 

membagi Maq}a>s}id menjadi 5 bentuk yang bisa disebut kulliyat al-khamsah 

yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi 

harta dan melindungi harta.
5
  

Salah satu yang menjadi sorotan syariah adalah untuk 

memperhatikan pemeliharaan terhadap harta. Harta merupakan salah satu 

kebutuhan inti dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. 

Untuk menjaga eksistensinya manusia berusaha memenuhi kebutuhan 

lahir dan batin dengan mencarai harta. Harta yang baik harus memenuhi 

                                                           
3
M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insan, 2000), 1. 

4
 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

5. 
5
Ori Sahroni Dan Adiwarman, Maqashid Bisnis & Keuanga Islam Sintesis Fikih Dan 

Ekonomi ( Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 4 
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tiga syarat, yaitu dikumpulkan dengan cara yang halal. Dipergunakan 

untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkansesuai dengan 

tuntunan syariat.
6
 

        

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Adz-

Zariyat: 19)
7
 

 

Setiap harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin yang harus 

dikeluarkan agar tidak menjadi penghalang keberkahan harta serta untuk 

menjaga hubungan baik kepada sesama manusia Allah mengharamkan 

perilaku kikir dalam menafkahkan harta. Dalam mendistribusikan harta 

lebih baik harta di nafkahkan kepada projek sosial dan projek 

kesejahteraan . Allah berfirman: 

            

            

             

    

Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang 

berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat 

(rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang 

dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

                                                           
6
  Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 167. 

7 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 521 
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maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukumannya.” (Q.S. al-Hasyr:7)
8
 

 

       

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al Furqan:67)
9
 

 

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi 

Islam adalah memprbanyak produksi (output) dan distribusi kekayaan agar 

sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian 

yang adil diantara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan 

modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah 

didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan 

ekonomi umat, dan kekayaan tidak boleh menjadi suatu  komoditi yang 

beredar secara terbatas diantara orang-orang kaya saja.
10

 

H{i<fdz al-Mal tersebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang 

muamalah, kaidah ini dijabarkan dengan Maq}a>s}id Khassah  (tujuan 

khusus) dan Maq}a>s}id ‘Ammah (Tujuan  umum). Maq}a>s}id ‘Ammah/ tujuan  

umum ketentuan ekonomi syariah diantaranya sebagai berikut: Setiap 

kesepakatan harus jelas, yaitu setiap kesepakatan bisnis harus jelas 

diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan 

                                                           
8
 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 546 
9
Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 365 
10

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam 

(Erlangga,2009). 45 



5 
 

 

diantara mereka. Untuk mencapai target ini, syariat Islam memberlakukan 

ketentuan pengikat dalam akad muamalah.  

Dalil tentang komitmen dalam memenuhi kesepakatan yaitu pada 

Surat Al-Maidah ayat 1 bahwa memenuhi setiap kesepakatan dalam akad 

adalah suatu kewajiban, termasuk akad-akad bisnis. Karena setiap akad 

berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad Dan setiap kesepakatan bisnis 

akan berhasil itu ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi 

setiap kesepakatan akad.
11

 

Salah satu alternatif yang digunakan untuk meratakan 

pendistribusian harta agar tidak hanya terpusat kepada mereka yang kaya 

saja adallah pemberdayaan masyarakat  dengan memberikan bantuan 

modal usaha kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui 

program DAPM  yang bertempat di kabupaten Ngawi. program yang 

dijalankan ini sebagi penanggulangan kemiskinan di kabupaten ngawi dan 

berfokus untuk memproduktifkan perempuan. program in  di Kecamatan 

Pangkur  mulai dari tahun 2014 yang secara fokus  memberdayakan  

masyarakat perempuan dengan skill dan modal usaha. Dengan demikian 

perempuan yang seringkali dianggap lemah dan hanya dirumah sebagai 

ibu rumah tangga yang tugasnya di Dapur, Sumur, Kasur kini menjadi 

lebih berdaya dengan adanya program DAPM. 

Pemberian pelatihan skill ini diberikan kepada perempuan-

perempuan yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi di 9 Desa se 

                                                           
11

 Ori Sahroni Dan Adiwarman, Maqashid Bisnis & Keuanga Islam Sintesis Fikih Dan 

Ekonomi, .65 
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Kecamatan Pangkur, misalnya berupa pelatihan pembuatan kue kering, 

kue basah, aneka kripik, selain itu juga diberi bekal skill menjahit, 

membuat kerajinan seperti anyaman tas dengan plastik ram, bungkus kopi 

dll. Untuk menunjang skill yang diasah tadi, DAPM juga memberikan 

modal berupa uang yang diberikan melalui kelompok perempuan mulai 

pinjaman Rp. 1.000.000.- sampai maksimal Rp. 10.000.000.- juta per 

orang sedangkan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dengan prosedur 

pengembalian sesuai kesepakatan, bisa yang bulanan ataupun musiman 

dengan bunga sebesar 1,5% dari pinjamannya.   

Pemberian modal ini diberikan kepada perempuan yang masih 

produktif mulai usia 20 tahun samapi dengan umur 60 tahun. Dari 

pinjaman nya tersebut diharapkan dapat membanyar secara rutin sesuai 

kesepakatannya supaya meringkankan angsuran bagi peminjam serta 

mempercepat pengembalian modal usaha sehingga dapat dipinjamkan 

kepada mereka yang ini meminjam modal usaha. Masyarakat kabupaten 

Ngawi khususnya perempuan  di kecamatan Pangkur sangat antusias dan 

menyaambut baik program ini. Banyak perempuan yang semangat untuk 

mengikuti pelatihan untuk memunculkan skill-skill yang ada dan memiliki 

usaha sendiri.  Akan tetapi ada sebagian peminjam tidak menggunakan 

dana pinjaman dari badan kerjasama antar desa untuk kegiatan produktif  

tetapi ada sebagian masyarakat yang menggunakannya untuk kegiatan 

komsumtif. Sedangkan pada akad untuk modal usaha. Pemberian modal 
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usaha sebesar 1,5% itu cukuplah besar karena mayoritas masyarakat 

kabupaten Ngawi berprofesi sebagai Petani 

Pemberdayaan di kabupaten Ngawi ini diperuntukan kepada 

golongan menegah ke bawah. Dana itu digunakan kegiatan ekonomi dalam 

rangka memperbaiki perekonomian mereka. Dengan begitu orang yang 

kaya tidak bertambah kaya dan orang miskin tidak bertambah miskin, 

karena dengan modal usaha tersebut dapat menciptakan sebuah produk 

yang bernilai ekonomi.
12

 

Program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ngawi ini 

berfokus pada perempuan yang masih dikira kurang dalam segi 

perekonomian. pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan program 

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kabupaten Ngawi 

tujuannya yaitu: 

a. Melestarikan dan mengembangkan DAPM yang dihasilkan 

pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lain untuk 

menyediakan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar 

masyarakat. 

b. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana 

pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses 

lembaga keuangan.  

c. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain berdasarkan prinsip 

kemitraan. 

                                                           
12

 Makmun Afandi,  hasil  wawancara, 01Januari 2019 
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d. Membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis 

pada pemberdayaan masyarakat, dan 

e. Mendorong masayarakat untuk memiliki posis tawar terhadap 

keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program 

penanggulangan kemiskinan. 

Pinjaman ini diberikan untuk masyarakat miskin tetapi ada dana 

yang didistribusikan untuk orang-orang kaya. Dan dana ini dengan sistem  

kelompok. satu kelompok terdiri dari 5 orang,  apabila kurang dari 5 orang 

maka dana tersebut tidak dapat didistribusikan. 

Maq}a>s}id Al-Shari>’ah adalah jatung dalam ilmu ushul fiqh, karena 

itu maqashid syariah menduduki posisi sangat penting dalam merumuskan 

ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan 

syariah. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan Maq}a>s}id Al-

Shari>’ah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai 

problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.
13

 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Untuk 

lebih jelasnya penulis akan membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang 

berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Maq}a>s}id Al-Shari>’ah Terhadap 

program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Pemerintah 

Kabupaten Ngawi.  

 

                                                           
13

 Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Keaplikasi 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 186 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjaun Maq}a>s}id Al-Shari>’ah Terhadap Akad Dana 

Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Pemerintah Kabupaten 

Ngawi? 

2. Bagaimana Tinjaun Maq}a>s}id Al-Shari>’ah Terhadap Pendistribusian 

Modal Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) 

Pemerintah Kabupaten Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjaun Maq}a>s}id Al-Shari>’ah 

Terhadap Akad Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) 

Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk Menjelaskan  Bagaimana Tinjaun Maq}a>s}id Al-Shari>’ah 

Terhadap Pendistribusian Modal Usaha Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat (DAPM) Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan 

khususnya untuk jurusan muamalah dan juga  dan untuk program-

program  pemberdayaan di kabupaten Ngawi. 

 



10 
 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah  

Supaya lebih tegas lagi dalam mengawasi dan mengontrol dana 

yang dikeluarkan kepada masyarakat oleh pengelola dana DAPM. 

b. Bagi masyarakat 

Supaya masyarakat lebih faham adanya pemberian dana ini 

untuk memproduktifkan masyarakat bukan untuk kebutuhan 

komsutif saja. 

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untk pegembangan khazanah ilmu 

pengetahuan dan khususnya ilmu tentang maslahah dalam bidang 

ekonomi islam.  

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah 

yang akan diangkat, yakni:  

Pertama, penelitian oleh Muklas Saifudin pada tahun 2015 IAIN 

Ponorogo dengan Dosen Pembimbing bapak Agung Eko Purwana. SE, 

MSI yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung 

Renteng UPK DI Desa kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo.Penelitian ini membahas tentang ariyah diartikan sebagai 

perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada 



11 
 

 

pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan 

memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu 

tanpa harus membayar imbalan, pada waktu tertentu menerima harta itu 

wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. 

Inilah gambaran dari pinjam meminjam.  Adapun permasalahan 

yangdiangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan Hukum Islam 

terhadap praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di 

Desa kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman 

tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa kepuhrubuh Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelititian ini adalah tinjauan 

Hukum Islam terhadap manfaat terhadap praktek pinjaman tanggung 

renteng UPK pada PNPM-MP di Desa kepuhrubuh Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo sudah sesuai, ditinjau dari Hukum Islam dalam 

praktekknya menggunakan akad pinjam meminjam dengan sistem 

tanggung renteng dimana manfaat tersebut digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sebab dalam hal ini mengedepankan sikap 

tolong menolong. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian 

wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa 

kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan 

Hukum Islam, dalam penelaksanaanya tidak merugikan salah satu pihak, 

yakni penyelesaian permasalahannya secara kekeluargaan, memberikan 

teguran kepada pihak bersangkutan dan apabila melalui beberapa tahapan 
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belum juga melunasi tanggungan dari pihak PNPM tidak akan 

memberikan pinjaman bahkan mengeluarkan kelompok yang bersangkutan 

dari kelompok keannggotaan.
14

 

Kedua, penelitian oleh Wildan Mahmud Awali pada tahun 2012 

IAIN Ponorogo dengan Dosen Pembimbing bapak Drs. H. Agus Romdlon 

saputra, M.H.I yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman 

Bergulir Pada PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Ronosentanan Siman 

(Studi Kasus Di Desa Ronosentanan Siman) . Penelitian ini membahas 

tentang munculnya program baru dipemerintahan yaitu PNPM Mandiri 

Perkotaan yang ada di Desa Ronosentanan Siman. Didalam program ini 

terdapat berbagai macam program lain diantaranya adalah pinjaman 

bergulir. Masyarakat yang akan melakukan pinjaman ada PNPM Mandiri 

Perkotaan diharuskan untuk membentuk suatu kelompok minimal 3 orang 

dan maksimal 10 orang yang kemudian disebut KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) serta menggunakan sistem tanggung renteng (tanggung jawab 

bersama) yaitu apabila seseorang dalam suatu kelompoknya akan ikut 

menanggung beban angsuran tersebut. Penelitian ini membahas tentang 

tinjauan hukum Islam terhadap akad pada pinjaman bergulir pada PNPM 

Mandiri Perkotaan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai 

jasa pada pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil dari 

penelititian ini adalah transaksi (akad) yang digunakan dalam pinjaman 

bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan sudah sesuai dengan Hukum Isla, 

                                                           
14

 Muklas Saifudin, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung Renteng 

UPK DI Desa kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2015), 6. 



13 
 

 

Karena sudah memeuhi syarat dan rukun Qard sedangkan untuk akad 

tanggung renteng, didalam Hukum Islam dikenal dengan istilah daman. 

Daman adalah suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan 

atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Dengan 

demikian kewajiban membayar utang atau tanggungan itu berpindah dari 

orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan utang 

tersebut. Transaksi daman seperti ini diperbolehkan dalam Hukum Islam. 

Nilai jasa yang diterapkan pada pinjaman bergulir PNPM Mandiri 

Perkotaan pada dasarnya adalah dilarang karena termasuk riba dan tidak 

sesuai dengan Hukum Islam. Namun karena pinjaman tersebut sifatnya 

produktif bukan komsumtif serta mempunyai banyak sekali manfaat 

didalamnya maka jasa yang diterapkan pada jaminan bergulir PNPM 

Mandiri Perkotaan tersebut diperbolehkan.
15

 

Ketiga. penelitian oleh, Lukman Hakim pada tahun 2012 IAIN 

Ponorogo dengan Dosen Pembimbing bapak Drs. Rodli Makmun, M.Ag 

yang berjudul Analisa Fiqih Terhadap Praktek Simpan Pinjam Program 

Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang akad, 

jaminan simpan pinjam dan penyelesaian wanprestasi. Hasil dari 

penelititian ini adalah akad pinjam meminjam dengan sistem bunga 

rendah,dimana bunga terebut diberikan sebagai pengembangan modal dan 

                                                           
15

 Wildan Mahmud Awali, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Bergulir Pada 

PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Ronosentanan Siman,”Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2012), 7. 
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tidak menggunakan jaminan yang dibebankan kepada kreditur, namun 

hanya berupa kepercayaan.
16

 

Dari penelusuran karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis belum 

ditemukan secara spesifik belum ada yang membahas tentang DAPM, 

tetapi penulis menuangkan karya ilmiah yang mirip dengan pembahasan 

tersebut. Penulis fokus  membahas tentang akad dan pendistribusian modal 

usaha terkait dengan program DAPM  pemerintah di Kabupaten Ngawi 

ditinjau dari maqashid syariah. 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan pendekatan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah 

terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, 

penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
17

 Dalam mencari 

data maupun informasi yang terkait dengan praktik pemberdayaaan  

program DAPM dikabupaten Ngawi yang bersumber dari lapangan 

serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian 

kembali terhadap semua data yang terkumpul. 

                                                           
16

 Lukman Hakim, ” Analisa Fiqih Terhadap Praktek Simpan Pinjam Program 

Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo.” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012), 6. 
17

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

6.  
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 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian 

subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana nilai ukuran yang 

digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor melainkan 

kategorisasi nilai atau kualitasnya.
18

 

 Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang 

disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.
19

 

Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam 

fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga 

mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

1. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus perencana, pelaksana pengumpul data, analisis data dan 

akhirnya menjadi pelapor hasil peneliiannya.
20

 

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebbagai aktor sentral dan 

pengumpul data, sementara instrument selain manusia sebagai 

pendukung saja. Selain itu peneliti termasuk pengamat penuh yang 

dilakukan secara terang-terangan dengan mewawancarai subyek 

penelitian. 

                                                           
18

 Ibrahim, Metodologi Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 53. 
19

Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108. 
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

168. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan penelitan penulis adalah 

pengurus program DAPM yang melakukan peminjaman modal usaha di 

Kabupaten Ngawi khususnya di Kecamatan Pangkur. Peneliti memilih 

lokasi tersebut karena  Kecamatan tersebut adalah salah satu kecamatan 

di Kabupaten Ngawi yang mendapatkan bantuan berupa midal usaha 

untuk perempuan serta letaknya yang dapat dijangkau oleh peneliti, 

banyaknya sumber daya alam yang dapat diolah untuk dijadikan sebuah 

produk yang memiliki nilai ekonomi, masih banyaknya perempuan 

yang belum mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki modal atau 

kemampuan untuk mencitakan pekerjaan sendiri, serta memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

awancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitian.
21

 Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola 

dana program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di 

kecamatan pangkur. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari 

informasi selengkapnya yaitu masyarakat yang meminjam dana 

DAPM di Kecamtan Pangkur.  

 

                                                           
21

 Jonathan  Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif  (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 

209. 
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b. Sumber Data  

Sumber data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dapat 

diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan 

mendengarkan sumber data berupa bahan-bahan pustaka yang 

menuat data-data tentang program DAPM yaitu: Data  peminjam 

dana DAPM, Pedoman Umum  Program DAPM dan pedoman teknis 

operasional program DAPM. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara smendalam dan observasi 

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah cara penghimpunan 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.
22

 

 

                                                           
22

 Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian sosial (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
23

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud disini dapa berupa foto dan 

juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu 

peneletian ini. 

5. Analisis Data  

Bagi seorang peneliti kualitatif, sebuah jawaban yang diberikan 

oleh nara sumber dalam suatu wawancara harus dianalisis untuk 

melahirkan pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya yang mendalam.
24

 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai 

dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis,menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang 

ada di lapangan.  Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan 

penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan 

teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan 

                                                           
23

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta:  PT Bumi 

Aks¯ara,  2015),  83. 
24

 Ibrahim, metodologi Penelitian Kualitatif ...94 
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dari data lapangan (induktif).
25

 Penelitian ini diawali dengan cara 

menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya akad 

dan pendistribusian dana DAPM  yang kemudian dikaitkan dengan teori 

yang sudah ada yakni, Maq}a>s}id Al-Shari>’ah tujuannya untuk 

kemaslahatan. 

6.  Pengecekan Keabsahan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data,  dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.
26

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya 

satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, 

yakni ada tiga beruapa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

H. Sistematika Pembahasan 

 Agar pembahasan dalam skripsi ini terarahdan sistematis, maka 

penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

                                                           
25

 Nurul Zuhriah,  Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan  (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 

2009),  93.  
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Malang: Alfabeta, 2013), 

273.  
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Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang 

ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KONSEP MAQA<S{ID AL-SHARI<’AH 

    Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi 

pengertian Maq}a>s}id dalam penjagaan lima kebutuhan pokok 

agama, jiwa, akal, keturunan, harta Islam dan urgensi dan 

kedudukan Maq}a>s}id. 

BAB III :GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA 

AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(DAPM) KABUPATEN NGAWI DI KECAMATAN 

PANGKUR. 

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari 

penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang 

mencakup didalamnya termasuk, pendoman pengelolaan 

UPK, profil, kepengurusan, tujuan dana DAPM, fungsi 

kelompok, Latar Belakang Program DAPM, akad DAPM, 

pendistribusi dan pengawasan pasca pencairan. kemudian 

yang terkait dengan rumusan masalah yaitu mengenai akad 

serta pendistribusian dana dana amanah pemberdayaan 

masyarakat (DAPM) di Kabupaten Ngawi 
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BAB IV :TINJAUAN MAQA<S{HID TERHADAP PROGRAM 

DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(DAPM) DIKECAMATAN PANGKUR KABUPATEN 

NGAWI  

  Bab ini berisi analisa dan pembahasan dari hasil 

penelitian berdasarkan konsep Maq}a>s}id Al-Shari>’ah Dana 

Dana Aamanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), yang 

membahas meliputi akad dalam hukum ekonomi Islam 

dengan pendistribusian modal usaha. 

BAB V  :PENUTUP 

  Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua 

materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, 

yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN  MAQA<S{ID AL-SHARI<’AH DALAM PEMBERDAYAAN  

MASYARAKAT. 

A. Pengertian Maq}a>s}id Al-shari>’ah 

 Maq}a>s}id Al-Shari >’ah secara bahasa Maq}a>s}id Al-Shari >’ah terdiri dari dua 

kata, yaitu Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. Maq}a>s}id adalah bentuk jamak dari akar kata 

qasada yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti 

jalan menuju sumber air.  Air adalah pokok kehidupan dengan demikian, 

berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber 

pokok kehidupan.
1
  

  Al-Ghaza>li, menegaskan bahwa hukum Islam diisyaratkan untuk 

mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadah, konsep ini 

menghasilkan kaidah utama yang sangat populer “dimana ada maslahat, 

disana terdapat syariat”. Diskursus utama Maq}a>s}id Al-Shari>’ah adalah teori 

maslahat dengan tesisi universalnya, “setiap penetapan hukum harus bermuara 

pada maslahat”. Setiap aturan hukum harus berorentasi mewujudkan maslahat 

manusia, baik didunia maupun di akhirat.
2
  

 Al-Ghaza>li, menegaskan bahwa hukum Islam diisyaratkan untuk 

mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadah, konsep ini 

                                                           
1
Asmawi, Studi Hukum Islam Dari Tektualis- Rasionalis Sampai Rekonsiliatif 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 108 
2
 Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2010),67 



23 
 

 

menghasilkan kaidah utama yang sangat populer “dimana ada maslahat, 

disana terdapat syariat”. Diskursus utama Maq}a>s}id Al-Shari>’ah adalah teori 

maslahat dengan tesisi universalnya, “setiap penetapan hukum harus bermuara 

pada maslahat”. Setiap aturan hukum harus berorentasi mewujudkan maslahat 

manusia, baik didunia maupun di akhirat.
3
 

  Tujuan umum syariah adalah arti-arti dan hikmah-hikmah yang 

disimpulkan oleh syari’ pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang 

kesimpulan itu tidak hanya dikhususkan pada jenis khusus dalam hukum 

syariah. Termasuk dalam kategori ini adalah sifat dan tujuan umum serta arti- 

arti yang tidak kering dari nilai syariah dan juga arti-arti dari suatu hukum 

yang disimpulkan sebagai mayoritas hukum. Setiap hukum baik berupa 

perintah maupun larangan bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada 

Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan 

menghilangkan kesulitan. Menjaga keteraturan umat, dan menlestarikan 

kebaikan mereka, kabaikan ini mencankup kebaikan akal, perbuatan dan 

kebaikan lingkungannya.
4
 

B. Pembagian Maq}a>s}id Al-Shari>’ah 

1. H{i<fdz Al-Din (Memelihara Agama) 

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut. 

                                                           
3
 Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2010),67 

4
 Moh Toriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur 

(Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2015), 46 
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a. Memelihara agama dalam peringkat d{aru>riyyah, yaitu memelihara 

agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk 

peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau 

kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan 

terancam. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajji<yyah, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 

shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. 

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan 

terancam, tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. 

c. Memelihara agama dalam peringkat tah}si>niyah, yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, 

menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan 

badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan 

akhlak yang terpuji.
5
  

Seperti hanya Di sampaikan dalam, Q.S. al-Baqarah ayat 256 

tentang kebebasan beragama. 

  

                                                           
5
   Ibid... 
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 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (Q.S. al-

Baqarah :256)
6
 

 

 

2. H{i<fdz Na<fs (Memelihara Jiwa) 

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut. 

a. Memelihara jiwa dalam peringkat d{aru>riyyah, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 

Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa 

manusia terancam. 

b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajji<yyah, seperti dibolehkan berburu 

dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini 

diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi 

melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. 

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tah}si>niyah, seperti ditetapkannya 

tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan 

kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi 

jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
7
 

Allah melarang keras segala bentuk pembunuhan. Baik kepada 

diri sendiri atau kepada orang lain. Membunuh satu jiwa sama halnya 

dengan membunuh seluruh manusia dialam semesta, begitu juga 

                                                           
6
 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya    Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 42 
7
   Ibid... 
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sebaliknya menghidupkan satu jiwa berarti menghidupkan semua 

jiwa dalam sebuah ayat ditegaskan.    

          

         

 barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena 

orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat 

kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 

manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan 

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan 

manusia semuanya... (Q.S. al-Maidah :32)
8
   

 Dimaksud “menghidupkan” dalam ayat tersebut adalah 

menyelamatkan jiwa dari hal-hal yang membahayakan, baik secara 

individu maupun kolektif. 

3. H{i<fdz al-‘Aqli (Memelihara Akal) 

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat 

bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba, dengannya 

manusia dimuliakan, mengunguli beberapa makhluk Allah yang lain, 

sehingga menjalankan amanat sebagai khalifah Allah dimuka bumi.  

           

 

 

Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 

(Q.S al-Zummar :09).
9
 

                                                           
8
 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya  Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 113 
9
 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002),   459 
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Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak 

rusak dan tumpul.
10

 Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut. 

a. Memelihara akal dalam peringkat d{aru>riyyah, seperti diharamkan 

meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 

akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 

b. Memelihara akal dalam peringkat hajji<yyah,  seperti dianjurkan 

untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak 

dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit 

kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

c. Memelihara akal dalam peringkat tah}si>niyah, seperti diri dari 

mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal 

ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi 

akal secara langsung.
11

 

4. H{i<fdz Al-Na<sl (Memelihara Keturunan) 

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga 

kelangsungan regenerasi manusia dimuka bumi  ini melalui reproduksi. 

                                                           
10

 Subhan, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah (Lirboyo: Lirboyo 

Press,2013), 110 
11

  Ibid... 
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Tali pernikahan adalah salah satu media untuk menenangkan gejolak jiwa 

suami istri, juga sebagai media dalam menjaga kelangsungan keturunan.  

         

             

 

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. Al- 

Nahl:72)
12

 

 

Kehadiran Islam di muka muka bumi tidak memberatkan umat 

manusia dengan membinasakan gejolak nafsu yang dimiliki kaum pria 

maupun wanita, melainkan Islam hanya meneryibkan praktik pernikahan 

yang pada masa pra Islam telah berlaku. Islam memberlakukan konsep 

kesetaraan pasangan melalui aspek agama, strata ekonomi, garis 

keturunan.
13

 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut 

                                                           
12

 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 274 
13

 Subhan, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah, 162 
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a. Memelihara keturunan dalam peringkat d}aru<riyyah, seperti 

disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan 

dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam. 

b. Memelihara keturuan dalam peringkat ha}jji>yyah, seperti ditetapkan 

menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan 

hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, 

suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. 

Sedangkan, dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika 

ia tidak menggunakan talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak 

harmonis lagi. 

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tah}si>niyah, seperti 

disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini 

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila 

hal ini tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, 

dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan 

perkawinan.
14

 

5. H{i<fdz al-Mal (Memelihara Harta) 

Kecenderungan manusia menyukai hal-hal yang berdampak positif dan 

menjauhi hal-hal negatif bagi dirinya telah diakui Islam sejak dulu, 

takterkecuali dalam urusan harta. Terlepas dari penggunaanya, siapapun 

                                                           
14

    Ibid... 
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manusia jelas membutuhkan harta. Islam memperbolehkan setiap manusia 

memiliki aset pribadi, tidak ada larangan dari agama untuk menjadi kaya. 

Mengenai urgensi harta, agama sampai mengatur sedemikian rupa baik 

dalam urusan pengembangan, penjagaan ataupun pengalokasiannya. 

Dalam beberapa kesempatan Allah Menyebutkan tentang pentingnya 

menjaga harta . Allah berfirman: 

          

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al- isra’: 

26)
15

 

 

Islam menyeru agar umatnya, menghasilkan harta yang cukup demi 

stabilitas kepentingan agama dan kehidupannya. Konsep Islam dalam 

menjaga Harta adalah dengan melakukan berbagai macam cara yang  

tidak merugikan pihak lain, jauh dari nuansa kezhaliman, sebuah langkah 

agar kekayaan alam tidak dimonopoli pihak tertentu saja. Tidak 

sepantasnya bagi muslim kaya untuk memperkaya diri sendiri, sementara 

tetangga dan kepentingan agamanya terlantar begitu saja.
16

 

 Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:  

                                                           
15

 Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya Dapertemen Agama 

RI.,284 
16

 Subhan, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah, 199-213 
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1) Memelihara harta dalam peringkat d}aru<riyyah seperti disyari'atkan 

tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain 

dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan 

berakibat terancamnya eksistensi manusia. 

2) Memelihara harta dalam peringkat ha}jji>yyah,, seperti disyariatkan 

jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan 

mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang 

mencari modal. 

3) Memelihara harta dalam peringkat tah}si>niyah, seperti adanya 

ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. 

Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan 

berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat 

yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua 

dan pertama.
17

  

C. Urgensi dan Kedudukan Maq}a>s}id Al-Shari>’ah 

  Ekonomi dan transaksi keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan 

prinsip Maq}a>s}id, yaitu h}i>fz Al-Mal (menjaga harta benda). Dengan 

demikian, transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang 

bersumber pada penalaran Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. Tujuan dalam transaksi 

muamalat adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan 

                                                           
17

 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh, 163-168. 
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menyeimbangkan peredaran harta benda antara yang kaya dan yang miskin 

secara berkeadilan dan seimbang.   

  Terkait urgensi Maq}a>s}id Al-Shari >’ah, mayoritas ulama sepakat bahwa 

ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu Al-

Shari >’ah. Tema terpenting dalam ushul fiqh adalah Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. 

Maq}a>s}id Al-Shari >’ah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu 

Maq}a>s}id menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan 

ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan 

Shari >’ah. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah menjadi syarat utama dalam beijtihad untuk menjawab berbagai 

problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  

  Maq}a>s}id Al-Shari >’ah tidak saja menjadi faktor yang paling penting 

menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat 

berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-econonomy) untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah  dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap 

produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas 

ijtihad ekonomi syariah kontemporer. 

  Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam 

adalah memprbanyak produksi (output) dan distribusi kekayaan agar 

sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian 
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yang adil diantara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan 

modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah 

didistribusikan keseluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan 

ekonomi umat, dan kekayaan tidak boleh menjadi suatu  komoditi yang 

beredar secara terbatas diantara orang-orang kaya saja.
18

 

  Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus 

merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan 

keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama 

rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah, 

dimana antara satu orang dengan yang lain dalam kedudukan sama atau 

berbeda, kaya atau miskin saling bisa membantu dan menghargai peran 

masing-masing.
19

 

  Membedakan manusia sesuai dengan keterampilan dan kerja keras 

mereka, mewujudkan pemerataan kesempatan, dan mendekatkan jurang 

kesenjangan antara pihak yang kaya dengan yang miskin sehingga 

perbedaan kekayaan di antara keduanya masih bersifat wajar. Para ahli 

hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara 

keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau 

                                                           
18

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, 45 
19

 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012). 133 
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memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat 

bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.
20

 

  Tanpa Maq}a>s}id Al-Shari >’ah maka semua pemahaman mengenai 

ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. 

Tanpa Maq}a>s}id Al-Shari >’ah seorang pakar dan praktisi ekonomi Shari>’ah 

akan selalu keliru dalam memahami ekonomi Shari >’ah. Tanpa Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa kebijakan fiskal 

dan moneter, akan kehilangan substansi Shari >’ah ya. Tanpa Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasiperbankan dan 

keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya 

lembaga perbankan dan keuangan Shari >’ah akan sulit dan lambat 

berkembang.  

  Tanpa pemahaman Maq}a>s}id Al-Shari >’ah, maka pengawas dari 

regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank 

syariah. Tanpa Maq}a>s}id Al-Shari >’ah maka regulator (pengawas) akan 

gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai Shari >’ah. Tanpa 

pemahaman Maq}a>s}id Al-Shari >’ah maka regulasi dan ketentuan PSAK 

syariah akan rancu, kaku, dan mengalami kesalahan fatal.
21

 Said Ramadhan 

al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri 

                                                           
20

 Muhammad Dja’far, Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan 

Ekonomi Rabbaniyah (Malang: UIN Malang Press, 2007),  123-124. 
21

 Mohammad mufid, ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke aplikasi 

(jakarta: Prenadamedia group,2016), 185-188 
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seperti halnya Al-Qur’an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah 

sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum 

yang bersumber pada dalil-dalil syar’i. 

 Mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah 

furu’ yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-

hukum fikih dalam masalah furu’ dianalisis dan disimpulkan bahwa semua 

memiliki titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat 

hamba di dunia dan akhiratnya. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah 

umum sedangkan hukumhukum furu’ yang bersumber kepada dalil-dalil 

syariah adalah furu’. 

 Oleh karena itu, mas}lah}ah itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-

Qur’an, hadis, ijma taupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang 

menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi 

tidak berlaku dan mas}lah}ah  tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa 

dijadikan sandaran. mas}lah}ah tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri 

dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung 

dalil-dalil syar’i. mas}lah}ah dan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah tidak bisa dijadikan 

satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap dan 

ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana 

yang ada dalam bahasan ushul fikih. 
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 Dalam bab bisnis syariah, mashlahat ini sangat penting karena 

ketentuan fikih terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam 

Al-Qur’an dan Al-Hadis, oleh karena itu, dalil-dalil mashlahat seperti 

mas}lah}ah mursalah, sad dzarai’, urf dan lain sebagainya adalah sumber 

hukum yang penting.
22

 

 Mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-

tujuan yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan 

penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami 

maksudkan dengan mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syariat, yang 

mencakup lima hal: memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan 

harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah 

mas}lah}ah dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadat, dan 

menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah mas}lah}ah.
23

 

 Kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen, karena hanya berkaitan 

dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara 

kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Dalam 

pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada 

kemaslahatan pribadi.
24

 

 

                                                           
22

Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis 

Fikih dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali, 2015), 41-42. 

23
 Mudhofir, Masail Fiqhiyyah... 95. 

24
 Yahya, “Tinjauan Maslahah”, Skripsi, 44. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM DANA AMANAH PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (DAPM) DI KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN 

NGAWI 

A.  Latar Belakang Program DAPM 

DAPM adalah kelanjutan dari program PNPM pada masa pemerintahan 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program PNPM ini berjalan hampir 10 

tahun tetapi berhenti disebabkan karena adanya penghapusan perguliran dana 

PNPM pada masa pemerintahan jokowi. Sedangkan dana PNPM di Kabupaten 

Ngawi sangat berkembang pesat dan masih utuh sehingga pihak UPK seluruh 

kabupaten ngawi mendesak bupati Ngawi untuk memberikan payung hukum 

terhadap dana tersebut.  Kemudian Lahirlah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 01 

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten 

Ngawi. 

 Kegiatan permodalan di masyarakat yang selanjutnya disebut dengan 

program DAPM. Dikelola secara mandiri melalui kelembagaan UPK yang 

dibentuk oleh masyarakat kabupaten Ngawi. UPK adalah unit pelaksana dan  

pengelolaan keuangan DAPM .Kelembagaan permodalan masyarakat yang 

hingga saat ini di fasilitasi pembinaanya oleh pemerintah kabupatenNgawi yang 
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telah terbukti mampu mengelola, mengembangkan dan melestarian termasuk 

penyelesaian yang ada dilapangan. 

Untuk berkelanjutkan pemanfaat dana tersebut maka perlu dikembangkan 

terus agar menjamin kemudahan akses masyarakat terutama Rumah Tangga 

Sangat Miskin memperoleh sumber pendanaan bagi kegiatannya dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan agar 

pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat tetap menjunjung asas 

“Dari Oleh dan Untuk Masyarakat” pengelolaan akuntabel serta pengelolaan dan 

pemanfaatannya dilakukan dalam rangka keberlanjutan proses pemberdayaan 

mastarakat. DAPM merupakan program pemerintah kabupaten Ngawi yang 

digulirkan sebagai pinjaman untuk perempuan yang mempunyai tujuan untuk 

percepatan penanggulangan kemiskinan. kegiatan pengelolaan dana DAPM ini 

menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM. RTM 

adalah  rumah tangga miskin jadi dana DAPM itu yang paling di utamakan adalah 

untuk kalangan sangat miskin. 

Untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan simpan pinjam  

perempuan Kabuapten Ngawi menyediakan pendanaan untuk peningkatan 

kapasitas usaha ekonomi produktif, menyediakan hibah untuk pendanaan sarana 

usaha dan modal kerja untuk siklus usaha dalam bentuk kegiatan peningkatan 

kapasitas usaha kelompok perempuan. Dengan tujuan pelestarian dan 

pengembangan kegiatan dana bergulir baik dari kegiatan simpan pinjam 
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perempuan maupun kegiatan UEP agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan 

mekanisme. UEP adalah usaha ekonomi produktif diperuntukan untuk usaha kecil 

di Kabuaten ngawi  

 Sampai dengan tahun 2019 UPK Kecamatan Pangkur telah melaksanakan 

perguliran sebanyak 63 kali Adapun total asset sampai saat ini adalah Rp. 

4.750.123.004,00. Pada prinsipnya seluruh dana yang dialokasikan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Dearah melalui smekanisme bantuan sosial adalah milik 

masyarakat. Namun demikian untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan 

terpeliharanya aset yang dimiliki tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu 

menerbitkan kebijakan agar dalam pengelolaan dana bergulir dimasyarakat tetap 

berjalan sesuai sasaran.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu 

disusun acuan dalam melindungi dan memastikan pelestarian aset permodalan 

masyarakat 
1
 

B. Kepengurusan  

- Ketua  : Sunaryo 

- Sekretaris  : Ririn Rohmatul U 

- Bendahara  : Tri Setyoko  

- Anggota   : Tiap Desa 1 orang badan kerjasama antar desa  

                                                           
1
 Buku Pedoman DAPM Kecamatan Pangkur 
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Badan Pengawas : 

- Ketua  : H. Toso Hartono 

- Anggota  : Ariyadi  

- Anggota   : Syamsi Anggraini, SE 

Pengurus UPK : 

- Ketua  : Agus Anwari  

- Sekretaris  : Purwaningsih, S Pd  

- Bendahara  : Ayu Wahyuningtyas, S Pd  

C. Tujuan  

Kegiatan dana bergulir DAPM bertujuan : 

1. Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada 

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha; 

2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan 

program  

3. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah 

perdesaan 
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4. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola dana bergulir sebagai pengelola 

dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,transparan 

dan berkelanjutan 

5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi 

rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. 

D. Akad DAPM 

Rukun pinjam meminjam dalam Islam yaitu orang yang meminta pinjaman, 

orang yang memeberikan pinjaman, benda atau harta yang menjadi pinjaman dan 

lafal atau ijab qabul pinjam- meminjam. Akad pinjam-meninjam dalam program 

DAPM adalah secara tertulis. Berdasarkan surat persetujuan pinjaman individu 

menyebutkan bahwa dana yang dipinjam dari program DAPM digunakan untuk 

penambahan modal usaha atau mendirikan usaha. surat perjanjian tesebut dana 

yang dipinjam  digunakan untuk menambah modal usaha”
2
 

Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana DAPM minimal harus memuat 

hal-hal berikut : 

1. kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama,Kelompok Aneka 

Usaha dengan pemanfaat RTM. 

2. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok 

berkembang atau siap. 

3. Tidak diperbolehkan memberikan Pinjaman secara individu. 

                                                           
2
 Dokumen. surat persetujuan pinjaman individu .lihat lampiran  11 
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4. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok 

5. Pembebanan jasa pinjaman dari UPK kepada kelompok pemanfaat mengacu 

sesuai dengan bunga pasar pinjaman terendah pada bank pemerintah di 

wilayah masing-masing atau menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah. 

3
 

Apabila terjadi tunggakan angsuran dari satu anggota, beberapa anggota atau 

seluruh anggota kelompok menyatakan secara sadar memberikan kuasa kepada 

ketua kelompok untuk menarik tabungan kelompok guna melunasi tunggakan 

angsuran atau bersepakat untuk bersama-sama menanggung pelunasan tunggakan 

angsuran sesuai dengan keputusan musyawarah kelompok. 

Bersedia melunasi angsuran pokok dan jasa pinjaman apabila ada anggota 

yang menunggak atau mengalami kemacetan pengembalian pinjaman karena 

belum mampu melunasi kewajibannya. 

Apabila kami ingkar janji atau tidak bisa memenuhi kewajiban diatas, maka 

kami sebagai pribadi anggota / kelompok, sanggup menerima sanksi dari UPK 

berupa tidak bisa lagi mengajukan pinjaman baru kepada UPK, sampai kewajiban 

pelunasan terselesaikan. 

                                                           
3
 Ayu, W,  Hasil Wawancara, Ngawi. 06 Mei 2019 
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Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng ini kami buat 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”
4
 

1. Ketentuan Limit Pinjaman  

a. Besar pengajuan pinjaman untuk anggota : 

1) Anggota baru maksimal pinjaman Rp 2.000.000,- 

2) Anggota dengan usia pinjaman 1 s/d 2 tahun maksimal pinjaman Rp 

5.000.000,- 

3) Anggota dengan usia pinjaman 3 s/d 5 tahun maksimal pinjaman Rp 

7.000.000,- 

4) Anggota dengan usia pinjaman 3 s/d 5 tahun maksimal pinjaman Rp 

7.000.000,- 

b. Besaran pinjaman tersebut diatas tidak diberikan secara otomatis, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian masing-

masing pemanfaat. 

2. Ketentuan Jasa Pinjaman 

a. Untuk pinjaman bulanan dengan jangka waktu 12 bulan suku bunga 

sebesar 18% tetap per tahun atau 1,5% per bulan dari pokok pinjaman 

semula. 

b. Untuk pinjaman bulanan dengan jangka waktu 10 bulan suku bunga 

sebesar 15% tetap atau 1,5% per bulan dari pokok pinjaman semula. 

                                                           
4
 Dokumen, Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng lihat lampiran 12 



44 
 

 

c. Untuk pinjaman musiman suku bunga sebesar 18% tetap per tahun atau 

1,5% per bulan dari pokok pinjaman semula. 

d. Untuk pinjaman  4 bulan lunas suku bunga sebesar 6% tetap atau 1,5% 

per bulan dari pokok pinjaman semula. 

3. Ketentuan Realisasi Pinjaman 

Kelompok yang dibahas dalam Musyawarah Pendanaan Perguliran adalah 

kelompok yang mendapat rekomendasi Tim Verifikasi dan direalisasikan 

mendasar hasil MPP dengan mempertimbangkan : 

a. Pelunasan kewajiban angsuran (Pokok dan jasa) bagi kelompok lama. 

b. Prioritas bagi kelompok lama dengan memperhatikan tingkat kelancaran 

pengembalian dari kelompok peminjam. 

c. Bagi kelompok baru direalisasikan apabila dana di rekening Pinjaman 

UPK mencukupi. 

4. Ketentuan Kewajiban anggota pemanfaat 

Kewajiban anggota Kelompok pemanfaat yang telah direalisasikan 

pinjamannya dari UPK, sebagai bentuk dari tanggung renteng dan 

kesepakatan bersama kelompok yaitu : 

a. Tabungan tanggung renteng sebesar 4 % dari pokok pinjaman (tabungan 

dapat diambil saat sudah tidak mempunyai pinjaman lagi di UPK) 

b. Penjaminan pinjaman sebesar 1 % dari pokok pinjaman, direalisasikan 

sebesar pinjaman awal apabila pemanfaat meninggal dunia (tidak dengan 

bunuh diri) dalam jangka waktu pinjaman yang diperjanjikan, untuk 
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menutup sisa kwajiban angsuran di UPK dan apabila terdapat sisa 

diserahkan kepada ahli waris. 

 

5. Ketentuan Pengembalian Pinjaman 

Pengembalian maksimal dalam jangka waktu 12 bulan, dengan 4 sistem 

pengembalian pinjaman yang dilayani oleh UPK yaitu : 

a. Pinjaman bulanan dengan jangka waktu 12 bulan (Pembayaran Pokok dan 

jasa setiap bulan) 

b. Pinjaman bulanan dengan jangka waktu 10 bulan (Pembayaran Pokok dan 

jasa setiap bulan) 

c. Pinjaman musiman dengan jangka waktu 12 bulan (Jasa dibayarkan tiap 

bulan dan pokok dibayarkan tiap 4 bulan sekali) 

d. Pinjaman 4 bulan Lunas (Jasa dibayarkan setiap bulan dan pokok 

dibayarkan sekali lunas di bulan ke 4) 

6. Ketentuan Pelunasan Pinjaman 

a. Pelunasan berlaku hanya dalam satu kelompok sekaligus, bukan untuk 

pinjaman per anggota pemanfaat. 

b. Pelunasan sesuai Jadwal dimana kelompok peminjam memenuhi 

keseluruhan kewajiban atas pinjamannya (Pokok dan jasa) kepada UPK 

seperti yang tertuang dalam perjanjian pinjaman. 
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c. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dapat dilakukan, dengan syarat 

melunasi semua kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit secara penuh. 

d. Bagi kelompok yang masih mempunyai tunggakan sampai dengan jatuh 

tempo pelunasan, proposal pengajuan pinjaman ditunda minimal 2 kali 

perguliran, dengan mempertimbangkan progres penyelesaian tunggakan. 

7. Ketentuan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) 

IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) adalah imbalan atas prestasi 

pengembalian Pokok dan Jasa pada kelompok, dengan syarat-syarat : 

a. Berlaku pada sistem pinjaman Bulanan 12 bulan, bulanan 10 bulan dan 

musiman 12 bulan. 

b. Pembayaran pinjaman pokok maupun jasa pinjaman selalu tepat waktu, 

paling lambat sesuai tanggal realisasi ( Jika bukan hari kerja maka 

dibayarkan pada hari kerja berikutnya) 

c. Besaran yang diberikan ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah 

antar desa yaitu satu kali jasa untuk yang jangka waktu 12 bulan atau 

maksimal 8,33% dari total jasa masuk. 

d. Diberikan kepada kelompok setelah Melunasi semua kewajiban dan atau 

saat realisasi pinjaman berikutnya. 

8. Ketentuan Sanksi 
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Sanksi diberlakukana pabila kelompok tidak dapat 

memenuhikewajiban maupun tanggung jawabnya dan diberlakukan sesuai 

dengan Standart Operasional dan prosedur perguliran yang berlaku.
5
 

Pengelolaan modal usaha harusnya digunakan pada bidang yang 

produktif. Hal ini diharapkan dapat memberikan perubahan ekonomi 

masyarakat dan mereka dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. 

Penggunaan modal usaha pleh setiap anggota kelompok masyarakat memiliki 

perbedaan perbedaan. Setiap kelompok memiliki usaha yang sama ada juga 

yang sama. 

Seperti anggota kelompok masyarakat di Desa Babadan dana modal 

usaha  digunakan untuk membayar uang sekolah,mengunakanya untuk 

melunasi hutangnya dan ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.
6
 

Dana modal usaha Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan 

komsumtif bukan untuk penambahan modal atau untuk  mendirikan usaha 

baru. Sebagian besar penggunaan dana DAPM sesuai dengan akad 

(perjanjian) sekitar 60% digunakan untuk kebutuhan produktif dan sebagian 

kecil 40% untuk komsumtif.
7
 

E. Ketentuan Distribusi 

                                                           
5
 Dokumen  Surat Pernyataan Aturan Dan Sanksi Perguliran. Lihat lampiran 13 

6
 Winarti, Hasil Wawancara, Ngawi 05Juli 2019 

7
 Sunaryo,  Hasil Wawancara, Ngawi, 06 Mei 2019 
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Dalam memberikan dukungan terhadap pendistribusian yang mempunyai 

tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan  maka kegiatan pengelolaan dana 

DAPM menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah 

tangga miskin. Supaya Mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan simpan 

pinjam perempuan  UPK menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas 

usaha ekonomi produktif. 

 Program Dana Amanah Pemberayaan Masyarakat (DAPM) Kabupaten 

Ngawi ini untuk terus dikembangkan agar menjamin kemudahan akses 

masyarakat terutama Rumah Tangga Sangat Miskin. Menjalankan pendanaan 

pinjaman ini untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat. Peminjaman dana 

DAPM diutamakan untuk perempuan yang perekonomiannya menegah kebawah. 

untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang masyarakat  miskin di Kabupaten 

Ngawi.  Tetapi sebagian dana DAPM diberikan kepada orang kaya dikarenakan 

pengajuan pinjaman dana DAPM ini kelompok, sehingga penyaringannya sulit. 
8
 

1. Alur Mekanisme  

FORUM MAD 

 

PERSIAPAN USULAN PENETAPAN 

PENDANAAN 

PENCAIRAN 
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Rapat 
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BKAD 
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2. Proses Pendistribusian 

a.  Pemberitahuan  

1) UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana 

yang siap digulirkan oleh UPK. Laporan keuangan disampaikan pada 

Rapat Kelembagaan. Laporan kondisi keuangan dana bergulir 

sebagaimana lampiran  

UPK

K 
 

Informasi 

rencana 

perguliran 

 

Desa/Kelompok 

- penggalian 

gagasan dan 

rencana usulan 

Pengembalian pinjaman dana bergulir 

Rekomen

dasi 

USULAN 

KELOMPOK 

TV UPK 

Pembahasan 

dan 

penetapan 

pendanaan  

UPK 

Pencairan 

dana 

Kelompok 

pemanfaat 
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2) Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 

desa / kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran.  

3) Surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh Ketua badan 

kerjasama antar desa dengan tembusan Camat. 

4) Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang : 

a) Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman 

kelompok  masing-masing desa. 

b) Daftar desa / kelompok yang berhak berpartisipasi dalam 

perguliran. 

c) Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalian 

gagasan / persiapan penyusunan usulan usaha. 

d) Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan 

badan kerjasama antar desa. 

b. Pengajuan Proposal 

Setelah informasi pergelurian tersebut diketahui oleh warga 

sekecamatan maka UPK menjatwalkan kurang lebih  2 minggu untuk 

pengajuan propsal dana selama 2 minggu tersebut warga atau kelompok  

ditunggu propsal pengajuannya.
9
 Berkas usulan kelompok pinjaman 

simpan pinjam minimal meliputi: 

1) Surat permohonan kredit  

2) Pofil kelompok  

                                                           
9
 Ma’mun Affandi, Hasil Wawancara. Ngawi 01 Januari 2019 
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3) Daftar anggota kelompok 

4) Daftar calon peminjam 

5) kegiatan kelompok SPP 

6) Surat peryataan kesanggupan tanggung renteng 

7) Rencana angsuran kredit 

8) Rencana angsuran kelompok ke UPK 

9) Foto copi KTP calon peminjam 

10) Surat peryataan suami/ahli waris 

11) Foto copy KTP suami/ahli waris 

12) Aturan dan sanksi kelompok.
10

 

 Setelah waktu yang diberikan habis maka UPK akan mengumpulkan 

semua proposal yang diserahkan oleh kelompok kepada UPK, jadi semua 

pengajuan yang diajukan ke upk tersebut dikumpukan semuannya. 

Setalah semua terkumpul upk menyerahkan semua proposal pengajuan 

tersebut kepada Tim Verifikasi. 

c. TV (Tim Verifikasi). 

Tim Verifikasi memiliki fungsi, wewenang dan tugas yakni: 

1) Fungsi Tim Verifikasi Perguliran Sebagai salah satu Tim yang 

berfungsi untuk menjaga kualitas kredit/pinjaman yang akan didanai.  

2) Wewenang Tim Verifikasi Perguliran : 

a) Melakukan pengecekan dokumen kredit calon peminjam 

                                                           
10

 Sriatun, Hasil Wawancara. Ngawi 05 Juli 2019. 
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b) Melakukan verifikasi/study kelayakan pinjaman 

Kelompok/anggota kelompok 

c) Menilai dan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi 

berdasarkan kelayakan, termasuk besarnya pinjaman. Sedangkan 

untuk pendanaannya ditentukan melalui Musyawarah Pendanaan 

Perguliran. 

3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi Perguliran : 

a) Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan 

masing-masing kelompok pemanfaat DAPM. 

b) Melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa 

kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta dilapangan 

c) Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria 

Semua pengajuan yang diajukan ke UPK tersebut 

dikumpukan semuannya. Setalah semua terkumpul UPK 

menyerahkan semua proposal pengajuan tersebut kepada Tim 

Verifikasi. Tim Verifikasi kemudian menjatwalkan untuk 

pembahasan awal, verifikasi dan pembahasan akhir. Dalam 

pembahasan akhir  Tim Verifikasi UPK dan badan kerjasama antar 

desa, Tim Verifikasi akan melakukan kroscek kelengkapan proposal 

pengajuan dana tersebut. Jadi semua proposal yang masuk itu di 

koreksi oleh Tim Verifikasi. Jika ada beberapa proposal yang kurang 

lengkap maka akan diberi kesempatan untuk memperbaiki proposal 
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pengajuan tersebut, misalnya seperti kekurang KTP atau KK  nya 

sudah tidak berlaku maka Tim Verifikasi akan memberikan 

kesempatan keapada pemohon untuk memperbaikinya biyasanya 

diberi waktu selama 1 sampai 2 hari.  

Semua proposal telah memenuhi syarat-syaratnya kemudian 

Tim Verifikasi menjatwalkan verifikasi keseluruh kelompok se 

kecamatan pada proses verifikasi ini tim Tim Verifikasi akan 

ditemani oleh tim pengawas dan badan kerjasama antar desa. Tim 

Verifikasi akan memverifikasi semua pemanfaat yang akan 

mengajukan dana. Verifikasi dilakukan rentah waktu 1 minggu atau 2 

minggu jika propsal yang masuk banyak. Setelah selesai proses 

verifikasi maka semua proposal pengajuan di berikan kembali ke 

UPK. Kemudian pembahasan akhir, dalam pembahasan akhir ini di 

kroscek kembali bahwa ada atau tidak perbedaan  antara yang 

diproposal dengan pengajuan yang dilapangan jika terjadi perbedaan 

maka ini akan menjadi catatan oleh Tim Verifikasi.  

Pembahasan akhir ini Tim Verifikasi akan memberikan 

catatan seperti tidak sesuai dengan pengajuan seperti diproposal 

tertulis 3 juta tetapi dilapangan setelah ditanya teryata 2 juta. Apabila 

ada ketidak sesuaian seperti itu makan Tim Verifikasi akan ada 

catatan tebal untuk dibahas di musyawarah pendanaan. Setelah semua 

proposal dibahas kembali di kroscek dengan yang ada dilapangan 
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maka selanjutnya Tim Verifikasi. UPK dan badan kerjasama antar 

desa akan menjatwalkan musyawarah perguliran.  Musyawarah 

perguliran ini akan dihadiri oleh Tim Verifikasi, UPK dan Badan 

Kerjasama Antar Desa dan wakil masyarakat yaitu kepala desa.  

Musyawarah ini akan dibahas satu per satu propsal dan 

pemohon pengajuan dana diteliti satu persatu digali informasi sesuai 

yang didapat oleh Tim Verifikasi di lapangan seperti usahanya kecil 

sehingga pendapatanya kecil tetapi pinjamanya besar maka juga akan 

menjadi catatan di musyawarah biasanya akan diturunkan dana 

pinjamannya. Musyawarah ini sampai mencapai mufakat maka akan 

di jatwalkan pencairan dilakukan setelah satu hari musyawarah itu  

berakhir. Pencairan ini dilakukan oleh UPK didampingi badan 

pengawas dan badan kerjasama antar desa pencairan akan langsung 

diberikan kepada pemanfaat yang dikumpulkan oleh kelompok 

tersebut jadi sama prosesnya dengan verifikasi. 

d. Pencairan Dana Bergulir 

1) Usulan Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan saja 

yang berhak menerima pencairan dana perguliran. 

2) Ketua UPK membuat jadwal realisasi pencairan dana, dan jadwal 

disampaikan kepada masing-masing kelompok ditembuskan kepada 

Ketua badan kerjasama antar desa, Kepala Desa dan ditempel di papan 

informasi kecamatan. 
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3) Ketua UPK membuat Rencana Penggunaan Dana disetujui  oleh  

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa dan diketahuii oleh Tim 

Pendanaan 

4) Realisasi pencairan dana dilakukan langsung kepada peminjam di 

Sekretariat Kelompok oleh salah satu pengurus UPK (Ketua, 

Sekretaris, Bendahara) dan harus  didampingi sekaligus sebagai saksi 

yaitu dari unsur kelembagaan. 

5) Pada saat realisasi pencairan dana dibuatkan berita acara dan daftar 

hadir. Berita acara ditandatangani oleh pengurus UPK yang 

mencairkan dana, Ketua Kelompok dan saksi dari kelembagaan 

6) Pembuatan Surat Perjanjian Kredit  ; 

a) Kelompok yang menerima pinjaman menandatangani Surat 

Perjanjian Kredit pada saat penyerahan dana.  

b) Surat Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Ketua UPK sebagai 

Pihak Pertama dan Ketua Kelompok sebagai Pihak Kedua. Saksi 

pada Surat Perjanjian Kredit adalah Kepala Desa dan Ketua badan 

kerjasama antar desa. 

c) Pada Surat Perjanjian Kredit harus dilengkapi dengan daftar 

penerima pinjaman yang berlaku sebagai tanda terima pinjaman. 

7) Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung 

diterima oleh anggota kelompok pemanfaat. 
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8) Anggota kelompok Pemanfaat menandatangani daftar penerimaan 

pinjaman yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kredit, Format 

daftar penerimaan pinjaman sebagaimana lampiran. Perjanjian 

pinjaman antara UPK dan kelompok harus ditanda tangani pada saat 

UPK mencairkan dana.
11

 

 

F. Pengawasan Paska Realisasi Pencairan Pinjaman 

1. Pengawasan pinjaman di Kelompok. 

a. Pengawasan pinjaman kelompok dimaksudkan untuk memastikan 

penggunaan dana benar-benar dimanfaatkan oleh anggota kelompok 

sesuai dengan yang tertera dalam proposal. 

b. Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas UPK, dengan melakukan  

kunjungan ke kelompok. Pada saat melakukan kunjungan badan 

pengawas UPK melakukan wawancara dengan pengurus kelompok dan 

anggota kelompok yang telah menerima pinjaman. 

c. Pengawasan pinjaman dilakukan paling lama 1 bulan setelah dana 

dicairkan oleh UPK. 

d. Apabila diketemukan adanya pinjaman yang tidak sesuai dengan yang 

tertera dalam proposal,  misal pinjaman dipinjamkan lagi ke orang lain, 
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pinjaman dibagikan ke orang lain. Pinjaman digunakan untuk menutup 

tunggakan yang terjadi sebelumnya. Maka badan pengawas UPK dapat 

merekomendasikan kelompok untuk di blaclist (tidak boleh mengajukan 

pinjaman berikutnya).  

2. Pengawasan Pengarsipan Dokumen dan administrasi pinjaman 

a. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan UPK melakukan 

pengarsipan seluruh dokumen pinjaman 

b. Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas UPK, dilakukan secara 

berkala dengan mengisi ceklis pemeriksaan. 

c. Cara melakukan pengawasan ini adalah dengan melakukan wawancara 

dan melihat langsung serta melakukan sampling atas dokumen yang 

diarsip. 

d. Apabila diketemukan adanya dokumen yang tidak diarsip, maka badan 

pengawas UPK dapat merekomendasikan kepada badan kerjasama antar 

desa untuk memberikan Surat Teguran skepada Sekretaris UPK untuk 

melakukan perbaikan dan pemenuhan, apabila sampai 2 (dua) kali 

dilakukan diberikan teguran belum diindahkan maka dapat 

direkomendasikan untuk dilakukan pemberhentian. 

3. Pengawasan pengembalian dan pencatatannya  
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a. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan Kasir UPK telah 

melakukan pencatatan dan pemberian bukti atas angsuran pinjaman 

kelompok. 

b. Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas DAPM, dilakukan secara 

berkala dengan mengisi ceklis pemeriksaan. 

c. Cara melakukan pengawasan ini adalah dengan melakukan wawancara 

dan melihat langsung serta melakukan pengecekan buku kas harian, 

bukti / kwitansi angsuran dan kartu angsuran. 

d. Apabila diketemukan adanya pencatatan yang tidak dilakukan, maka BP 

DAPM dapat merekomendasikan kepada badan kerjasama antar desa 

untuk memberikan Surat Teguran kepada Kasir UPK untuk melakukan 

perbaikan dan pemenuhan, apabila sampai 2 (dua) kali dilakukan 

diberikan teguran belum diindahkan maka dapat direkomendasikan 

untuk dilakukan pemberhentian.
12
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BAB IV 

ANALISIS MAQA<S{ID AL-SHARI<’AH TERHADAP PROGRAM DANA 

AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PEMERINTAH 

KABUAPTEN NGAWI DI KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN 

NGAWI Di KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI. 

A. Analisis Maq}a>s}id Al-Shari>’ah Terhadap Penggunaan Dana Modal 

Usaha Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) 

Pemerintah Kabupaten Ngawi  

Program DAPM merupakan salah satu program  pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Ngawi. Simpan Pinjam khusus Perempuan merupakan salah satu upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi yang 

dilakukan melalui penambahan modal usaha bagi masyarakat miskin. 

Pendanaan kegiatan ekonomi ini berfokus untuk memproduktifkan  

perempuan.  

Program ini mulai berjalan di Kecamatan Pangkur  mulai dari tahun 

2014 yang fokus untuk  memberdayakan  masyarakat perempuan dengan 

skill dan modal usaha. Kegiatan dana bergulir DAPM bertujuan untuk 

Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik 

kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, sebagai 

pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara
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akuntabel,transparan dan berkelanjutan dan Peningkatan pelayanan 

kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait 

permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.  

Dalam pengelolaan pinjaman dana DAPM kepada kelompok 

perempuan harus digunakan untuk membangun usaha atau yang bersifat 

produktif. Pinjaman yang di realisasikan akan ada pengawasan oleh Badan 

Pengawas UPK.  Pengawasan pinjaman kelompok dimaksudkan untuk 

memastikan penggunaan dana benar-benar dimanfaatkan oleh anggota 

kelompok sesuai dengan yang tertera dalam proposal dan akad perjanjian. 

Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas UPK dengan melakukan  

kunjungan ke kelompok. Pada saat melakukan kunjungan badan pengawas 

UPK melakukan wawancara dengan pengurus kelompok dan anggota 

kelompok yang telah menerima pinjaman 

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia, manusia 

akan memperoleh kebahgiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan 

terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang 

bersifat material seperti pakaian, rumah dan kekayaan lainnya, 

terpenuhinya kebutuhan material ini lah yang disebut dengan sejahtera.
1
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Mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan 

yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan. Dalam 

merealisasikan tujuan mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syariat, yang 

mencakup lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah mas}lah}ah 

dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadat dan menghilangkan 

hal-hal yang merugikan itu adalah mas}lah}ah.
2
 

Kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen karena berkaitan 

dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara 

kemaslahatan umum dan kemaslahatan individual. Dalam pertentangan 

keduanya Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada 

kemaslahatan pribadi.
3
 Seperti halnya tujuan hukum islam yaitu menjaga 

lima kebutuhan pokok manusia yang salah satunya adalah perlindungan 

terhadap harta. Harta merupakan kebutuhan yang urgen bagi kehidupan 

manusia. Harta dapat membawa manusia kepada pemenuhan kebutuhan 

sandang, pangan dan papan Dimana kebutuhan dasar tersebut tetap 

terpenuhi agar kehidupan manusia tetap berjalan dengan baik. 

Perlindungan  terhadap akal juga sangat lah penting untuk menjadikan 

generasi yang berpendidikan dan mengurangi generasi muda yang kurang 

dalam hal pendidikan.  

                                                           
2
 Mudhofir, Masail Fiqhiyyah... 95. 

3
 Yahya, “Tinjauan Maslahah”, Skripsi, 44. 



62 
 

 
 

Pengawasan pinjaman dilakukan paling lama 1 bulan setelah dana 

tersebut dicairkan oleh UPK. Apabila diketemukan adanya pinjaman yang 

tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal seperti pinjaman di 

pinjamkan lagi ke orang lain atau pinjaman dibagikan ke orang lain dan 

Pinjaman digunakan untuk menutup tunggakan yang terjadi sebelumnya. 

Maka badan pengawas UPK dapat merekomendasikan kelompok untuk di 

blaclist (tidak boleh mengajukan pinjaman berikutnya). 

 UPK bersangkutan langsung dengan kepala Desa dan perangkatnya 

untuk manjadi penjamin atas pinjaman masyarakatnya karena dana DAPM 

tanpa jaminan/ tanpa anggunan. Pembebanan jasa pinjaman dari UPK 

kepada kelompok pemanfaat mengacu sesuai dengan bunga pasar pinjaman 

terendah pada bank pemerintah di wilayah masing-masing atau 

menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah. jasa pinjamannya dana 

DAPM yaitu sebesar 1,5% Dari pinjaman. Masyarakat di Kabuapten Ngawi 

Mayoritas adalah seorang petan. Jasa yang ditawarkan oleh UPK menurut 

sebagian besar masyarakat cukup lah tinggi dibandingkan dengan Bank-

Bank Pemerintah. 

Dalam penggunaan  modal usaha yang dipinjam oleh masyarakat di 

Kabupaten Ngawi sebagian besar digunakan untuk mendirikan usaha dan 

ada yang untuk memperbesar usahanya. 40% dari masyarakat Kabupaten 

Ngawi yang meminjam dana DAPM digunakan untuk  konsumtif seperti 

untuk biaya anak sekolah dan membayar hutang. 
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Berdasarkan data pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat (DAPM) di kecamatan Pangkur Kabupeten Ngawi penulis 

mengambil kesimpulan bahwa Penggunaan  modal usaha DAPM belum 

sepenuhnya sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah dalam hal H{i<fdz al-Mal. 

Karena hampir 40 % dana tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dana 

tersebut tidak digunakan untuk mendirikan usaha baik individu ataupun 

kelompok tetapi untuk membayar anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. 

Membayar uang simpan pinjam perempuan untuk anak sekolah termasuk 

juga memelihara terhadap akal. Walaupun tujuan dari dana DAPM adalah 

memproduktifkan perempuan sehingga bisa  mandiri dan tidak bergantung. 

Dalam hal ini kemaslahatan dalam hal ekonomi dapat terlaksana bagi 

masyarakat meminjam modal di UPK. Karena degan dana tersebut dapat 

mereka gunakan dengan untuk mendirikan usaha ataupun mengembangkan 

usaha dan juga untuk memberi pendidikan kepada anak-anaknya. 

Hal ini sesuai dengan tujuan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah yang salah 

satunya adalah perlindungan terhadap harta dan akal. akad pengelolaan dana 

Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan (DAPM) di kecamatan Pangkur 

Kabupaten Ngawi sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. dana tersebut 

digunakan untuk membangun usaha, mengembangkan usahanya dan untuk 

membayar uang sekolah 
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B. Analisis Maq}a>s}id Al-Shari >’ah Terhadap Pendistribusian Dana  Program 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Pemerintah 

Kabupaten Ngawi Di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah salah satu 

program yang ada dikabupaten Ngawi. Payung hukum dari dana Dana 

DAPM ini adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan, Pengelolaan Dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dikabupaten Ngawi. 

Simpan Pinjam khusus Perempuan merupakan salah satu upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa yang di lakukan melalui 

penambahan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk pendanaan 

kegiatan ekonomi. Tim Pendanaan Perguliran sebagai pelaksana mandat 

Badan Kerjasama Antar Desa yang diputuskan melalui Forum agar dalam 

memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman dari kelompok simpan 

pinjam perempuan tetap berdasarkan pada aturan dan ketentuan 

Musyawarah Pendanaan Perguliran di Kecamatan Pangkur Kabupaten 

Ngawi.
4
 

Salah satu yang menjadi sorotan syariah adalah untuk 

memperhatikan pemeliharaan terhadap harta. Harta merupakan salah satu 

kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah 

darinya. Manusia mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi 

menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua itu dengan tiga 

                                                           
4
 Buku pedoman pengelolaan dana DAPM, 1 



65 
 

 
 

syarat yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, Dipergunakan 

untuk hal-hal yang halal dan harta ini harus dikeluarkan sesuai dengan 

syariat.
5
 

       

 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Adz-Zariyat: 19). 

Dalam setiap harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin yang 

harus dikeluarkan agar tidak menjadi penghalang keberkahan harta 

tersebut. Serta untuk menjaga hubungan baik kepada sesama manusia 

Allah mengharamkan perilaku kikir dalam menafkahkan harta. Dalam 

mendistribusikan harta lebih baik harta itu di nafkahkan kepada projek 

sosial dan projek kesejahteraan . Allah berfirman: 

              

           

            

   

Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang 

berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat 

(rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang 

dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

                                                           
5
  Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, Maqashid Syariah ... 167. 



66 
 

 
 

Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukumannya.” (Q.S. al-Hasyr:7)
6
 

        

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian” (Q.S. Al Furqan:67)
7
 

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi 

Islam adalah memprbanyak produksi (output) dan distribusi kekayaan. 

Supaya sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa 

pembagian yang adil diantara berbagai komponen masyarakat serta tidak 

memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu 

haruslah didistribusikan keseluruh komponen masyarakat untuk 

pemberdayaan ekonomi umat dan kekayaan tidak boleh menjadi suatu  

komoditi yang beredar secara terbatas diantara orang-orang kaya saja.
8
 

Dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan 

pelestarian DAPM yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan 

kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu 

kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan 

permodalan dalam bentuk kegiatan simpan pinjam perempuan. UPK 

menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas usaha ekonomi 

produktif, menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan modal 

kerja untuk siklus usaha dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas 

                                                           
6
  Dapertemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan  Terjemahannya, 546 

7
  Ibid...365 

8
 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam,45 
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usaha dan modal kelompok perempuan. Dengan tujuan pelestarian dan 

pengembangan kegiatan dana bergulir baik dari kegiatan simpan pinjam 

perempuan maupun kegiatan usaha ekonomi produktif agar sesuai dengan 

prinsip,tujuan dan mekanisme. 

 Dana DAPM yang dikelola oleh UPK Kecamatan pangkur 

Kabupaten Ngawi didistribusikan kepada masyarakat perempuan yang 

telah mengajukan proposal ke UPK. UPK melakukan pelatihan-pelatihan 

kepada  Pelatihan ini untuk menumbuhkan skill yang ada pada prempuan 

di Kabupaten Ngawi karena pemerintah Kabupaten Ngawi melihat 

pontensi ini sangat lah baik untuk memajukan perempuan yang menengah 

kebawah. Berdasarkan fakta dilapangan pendistribusian modal usaha dana 

DAPM tersebut sudah sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. 

Sebagian besar dana untuk modal usaha yang dikelola UPK 

disalurkan kepada kelompok perempuan yang menengah kebawah  dan 

ada sebagian kecil yang didistribusikan kepada orang kaya. 

Pendistribusian diberikan kepada perempuan yang setidaknya memiliki 

skill untuk mendirikan usaha ataupun untuk mengembangkan usahanya. 

Sehingga semua perempuan yang masih produktif bisa mendapatkan dana 

DAPM.  Distribusi yang diharapkan oleh Islam adalah distribusi secara 

adil merata serta sesuai dengan kebutuhan.  

Tim Pendanaan Perguliran adalah tim yang bertugas memutuskan 

pendanaan terhadap usulan pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan 
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yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi. Tim 

Pendanaan Perguliran bersama Badan pngawas UPK melakukan validasi 

lapangan jika itu diperlukan. Tim Pendanaan Perguliran dibentuk dan 

ditetapkan oleh badan kerjasama antar desa melalui musyawaah antar 

desa. Sebagai bentuk kehati-hatian agar pendistribusian modal usaha 

tersebut tidak salah sasaran. Pendistribusian dana modal usaha DAPM 

belum sepenuhnya sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. Dana DAPM yang 

sesuai dengan Maq}a>s}id Al-Shari>’ah adalah pendistribusiannya 

memprioritaskan kepada kelompok perempuan menegah kebawah dan 

yang belum sesuai karena sebagian kecil orang kaya yang mendapatkan 

dana pinjaman DAPM. Meskipun tujuan orang kaya dilibatkan pemberian 

dana DAPM agar dapat membantu ketika ada masalah dalam angsuran 

kelompok.  
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BAB V  

PENUTUPAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa dan pembahasan bab yang telah diuraikan 

sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam akad pengelolaan dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat 

(DAPM) di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesuai dengan Maq}a>s}id 

Al-Shari >’ah. dana tersebut digunakan untuk membangun usaha, 

mengembangkan usahanya dan untuk membayar uang sekolah. 

2. Pendistribusian dana modal usaha belum sepenuhnya sesuai dengan 

Maq}a>s}id Al-Shari >’ah. Dana DAPM yang sesuai dengan Maq}a>s}id Al-

Shari >’ah adalah pendistribusiannya memprioritaskan kepada kelompok 

perempuan menegah kebawah dan yang belum sesuai karena ada sebagian 

kecil orang kaya mendapatkan dana pinjaman DAPM. Meskipun tujuan 

orang kaya di libatkan pemberian dana DAPM agar dapat membantu ketika 

ada masalah dalam angsuran kelompok 
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B. SARAN 

Setelah melakukan pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari 

penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada pengurus UPK diharapkan menjalankan amanah dengan baik dan 

bekerja dengan profesional.pengelola UPK dalam memberi pendanaan 

lebih cermat untuk emberikan pinjaman kepada peminjam, diharapkan 

pendanaan digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan sesuai 

dengan pedoman dana DAPM. 

2. Kepada Badan pengawas adalah badan yang ditetapkan oleh musyawarah 

antar desa diharapkan  untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-

tugas dan tanggung jawab kelembagaan sesuai dengan prosedur. 

3. Kepada kepala desa dan perangkat desa diharapkan selalu dapat 

mendampingi dan memperhatikan perkembangan dan  pengelolaan modal 

usaha dana DAPM yang ada didesa. Sehingga program tersebut dapat 

berjalan dengan baikdan dapat membawa maslahah kepada masyarakat. 

Selain itu kepala desa dapat memberikan nasehat yang baik eapada 

masyarakat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. 
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