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ABSTRAK 

Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam masih sulit ditemukan di 

Indonesia terkhusus untuk penerapan prinsip dasar falah, pencapaian kebahagiaan 

dunia-akhirat. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk mengulik prinsip dasar 

Ekonomi Islam, yakni Falah Aspek Makro. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

kontribusi yang dilakukan kitabisa.com dalam mewujudkan aspek-aspek falah makro 

pada teori Khan (1994). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, 

teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan tim 

kitabisa.com dan user kitabisa.com yang telah sukses berkampanye dan terdanai 

melalui campaign kitabisa.com. Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan 

adanya aspek-aspek falah makro melalui situs kitabisa.com dan dicocokkan dengan 

daftar checklist yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Teknik terakhir adalah teknik 

dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan data keuangan donasi pada 

tahun 2017. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kitabisa.com berkontribusi sebagai 

fasilitator dalam mewujudkan falah aspek makro sebanyak 93,74% atau jika dalam 

besaran nominal donasi yang berhasil disalurkan pada tahun 2017 sebanyak 

Rp.57.486.031.908 atau sebesar 61,33% dari total keseluruhan donasi yang ada 

(Rp.93.736.113.664). 
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PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang dikenal dengan mayoritas beragama Islam, Indonesia 

merupakan negara yang sangat berpotensi untuk menerapkan dan mengembangkan 

sistem atau prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Salah satu prinsip dasar dalam Ilmu 

Ekonomi Islam adalah falah, sebuah konsep yang berasal dari Islam, diajarkan Islam 

dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan 

kebahagiaan dunia-akhirat (Inayati, 2013).  Hal ini menuntut peningkatan moral, 

persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada 

untuk meminimalisir kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan menurunkan angka 

kesenjangan pendapatan dan kekayaan. 

Pentingnya falah dalam sebuah sistem perekonomian pada kenyataannya belum 

cukup terlihat dalam tatanan perekonomian di negara dengan mayoritas beragama 

Islam, hal ini dapat dilihat dari minimnya penelitian yang mengangkat tentang tema 

falah sebagai dasar atau tujuan dari Ekonomi Islam. Salah satu penelitian yang 

mengangkat tema falah adalah penelitian dari Harahap (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Penguatan pondasi bangunan ekonomi Islam” menjelaskan dengan 

rinci bahwa sistem ekonomi konvensional tidak berdaya pada dimensi spritualisasi 

kehidupan manusia. Dampak dari itu adalah persaingan yang tinggi antara orang-orang, 

eksploitasi di bumi, eksploitasi pada manusia, dan lain sebagainya. Perhatian ekonomi 

Islam pada kedua kebutuhan manusia, kebutuhan biologis dan kebutuhan spritual (al-

falah), itu karena Ekonomi Islam memiliki pondasi yang baik dan kuat. Tingkat 

kesejahteraan sebagai indikator ekonomi tidak bisa diukur dengan tingkat pendapatan. 

Sebab, kesejahteraan yang diukur dengan tingginya tingkat pendapatan hanya sampai 

batas dimana semua kebutuhan biologis terpenuhi. Di luar itu, masih ada kebutuhan 

lain yang harus dipenuhi, yaitu spritualitas yang dapat berbentuk keadilan, rasa aman, 

kemerdekaan dan sebagainya.  Sistem ekonomi yang sedang berjalan dan atau 

dijalankan ternyata pada hakikinya hanya menyentuh dimensi biologis manusia dan 

tidak sampai kepada dimensi spritualitasnya. Ekonomi Islam hadir sebagai sebuat 
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sistem ekonomi alternatif guna menjawab kekeringan dan kekosongan spritualitas yang 

ada pada sistem ekonomi konvensional. Sebab, ekonomi Islam memiliki pondasi yang 

kuat dan seimbang (Harahap, 2015). 

Salah satu penerapan prinsip dasar Ekonomi Islam ini (falah) dapat diterapkan 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia-

akhirat bagi setiap elemen yang bekerja. Bentuk perusahaan yang dimaksudkan 

memiliki ragam dan arah tujuan, salah satunya yakni perusahaan yang bergerak di 

bidang sosial (social enterprise) dan lebih mementingkan khalayak umum dalam 

menjalankan setiap visi misi perusahaan. Social entreprise atau biasa disebut dengan 

perusahaan yang bergerak di bidang sosial saat ini sudah mulai banyak dikembangkan 

di sejumlah bidang yang berbeda, mulai dari non profit, profit, sektor publik, dan 

kombinasi dari ketiganya. Padahal belasan tahun yang lalu konsep perusahaan sosial, 

sosial kewirausahaan dan pengusaha sosial jarang dibahas, mereka sekarang membuat 

terobosan luar biasa di kedua sisi Atlantik, khususnya di negara-negara Uni Eropa dan 

Amerika Serikat. (Defourny dan Nyssens, 2010).  

Dees (1998) berpendapat bahwa definisi kewirausahaan sosial harus mencakup 

dan menekankan pada penciptaan nilai, inovasi, agen perubahan, mengejar peluang dan 

sumber daya. Okpara dan Halkias (2011) telah mencatat kewirausahaan sosial adalah 

sebagai proses menciptakan nilai dengan menggabungkan sumber daya yang 

difokuskan untuk mengeksplorasi peluang untuk menciptakan nilai sosial dengan 

mengetahui kebutuhan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, setelah itu dalam proses 

itu melibatkan penawaran. Layanan dan produk tetapi juga dapat merujuk pada  

penciptaan organisasi baru. Menurut Bill Drayton (pendiri Ashoka Foundation) selaku 

penggagas social entrepreneurship terdapat dua hal kunci dalam social 

entrepreneurship. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang 

ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu yang memiliki visi, kreatif, berjiwa 

wirausaha (entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut 

(Okpara dan Halkias, 2011). 
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Seiring berkembangnya zaman dan meningkat pesatnya ilmu teknologi, dalam 

ilmu ekonomi saat ini sudah mulai dikembangkan sebuah sistem finansial berbasis 

teknologi atau yang dikenal dengan Fintech (Financial Technology). Menurut 

Saksonova dan Merlino (2017), fintech atau teknologi keuangan adalah sebuah istilah 

yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern 

di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata 

sejak 2010. Perusahaan-perusahaan Fintech kebanyakan merupakan perusahaan mikro, 

kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas atau kepemilikan dalam 

bentuk nilai uang, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana 

memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada di pasar jasa 

keuangan. Umumnya, perusahaan seperti ini adalah fintech start-up, jumlah yang terus 

meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu 

perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk 

membiayai perusahaan-perusahaan fintech. Beberapa profesional juga mengklaim 

bahwa perusahaan rintisan fintech meningkatkan efisiensi sistem keuangan (Vlasov, 

2017; Vovchenko dkk., 2017; Setyawati dkk, 2017). 

Anikia dkk, menjelaskan ada dua alasan utama munculnya perusahaan fintech. 

Pertama, krisis keuangan global pada tahun 2008, dengan jelas menunjukkan kepada 

konsumen kekurangan sistem perbankan tradisional yang menyebabkan krisis. Kedua, 

munculnya teknologi baru yang membantu menyediakan mobilitas, kemudahan 

penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan dan biaya layanan keuangan yang lebih 

rendah (Saksonova dan Merlino, 2017). 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori falah aspek makro 

menurut  Khan (1994). Teori tersebut menjelaskan tentang kesuksesan, kebahagiaan, 

kemenangan, atau keberhasilan yang harus dicapai dalam lingkup kehidupan di dunia 

dan di akhirat. Teori ini memiliki tiga unsur falah makro dan memiliki tujuh aspek 

falah makro. Maksud dari falah aspek makro di sini adalah peneliti akan menganalisis 

sebuah perushaan secara makro  atau luas dan menyeluruh dan secara kolektif bukan 

hanya sekedar dari kacamata individual yang sempit dan tergantung pada satu aspek 
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saja. Aspek secara makro akan dapat melihat suatu obyek secara lebih gamblang dan 

secara satu kesatuan dalam sebuah kacamata falah, sehingga peneliti akan 

mendapatkan data secara menyeluruh dan lebih mendalam agar dapat memahami 

kontribusi nyata yang dilakukan sebuah perusahaan sosial (Khan, 1994). 

Pada penelitian ini, peneliti memilih PT. Kita Bisa Indonesia sebagai tempat 

penelitian. Dikutip dari website resmi (https://kitabisa.com/) PT. Kita Bisa Indonesia 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitabisa.com merupakan salah satu platform 

social enterprise yang menjadi fasilitator penggalangan dana secara online melalui 

website dan transparan sejak tahun 2013. Yayasan Kitabisa tercatat di Kemenkumham, 

mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos dengan SK 

Menteri no 478/HUK-PS/2017, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil 

Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagai social enterprise startup, Kitabisa.com 

mengenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi di sebuah campaign, 

kecuali campaign bencana alam dan zakat (0% biaya administrasi). Dengan model ini, 

kitabisa.com bisa fokus mengembangkan teknologi dan layanan untuk terus 

mempermudah kegiatan menggalang dana dan donasi di Indonesia dan dunia. Namun 

seiring berkembangnya peminat atau donatur yang sampai saat ini (Mei 2018) sudah 

dapat mengumpulkan Rp. 251.649.018.584, dapat dilihat bahwa Kitabisa.com menjadi 

salah satu fasilitator penggalangan dana yang sangat dipercaya oleh masyarakat 

Indonesia. Bukan hanya penggalangan dana dalam sektor kegiatan sosial, agama, dan 

kesehatan saja,  saat ini Kitabisa.com mulai mengepakaan sayap membuka penerimaan 

zakat untuk disalurkan kepada lembaga zakat yang telah bekerjasama terlebih dahulu 

seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan lain-lain.  

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kitabisa.com adalah karena kitabisa.com 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sosial (social enterprise) 

dengan memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi sebagai pengelola keuangan 

pengumpulan dana (fundraising) berbasis digital (crowdfunding) atau yang dikenal 

dengan istilah Financial Technology (FinTech). Selain itu, Kitabisa.com juga memiliki 

tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi seperti yang telah dijabarkan 
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di atas. Namun peneliti belum mengetahui seberapa jauh kontribusi kitabisa.com 

sebagai social enterprise dalam mewujudkan falah agar tercapainya kesejahteraan 

dunia-akhirat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi 

konsep tersebut al-falāḥ, khususnya dalam konteks  kontribusi kitabisa.com sebagai 

social enterprise dalam mewujudkan falah dalam sistem perusahaannya dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan pendiri ataupun pihak yang berwenang 

dalam mengelola kitabisa.com. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud 

meneliti skripsi dengan judul “Kontribusi Kitabisa.com sebagai Social Enterprise 

dalam Mewujudkan Falah Aspek Makro (Periode September 2018)”. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Kontribusi 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) 

Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”. Jadi setiap orang 

dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan 

baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya 

selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau 

aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu 

tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. 

Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soekanto (2000) mengartikan 

kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, 

bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Menurut 

Soerjono dan Djoenaesih (1997), kontribusi adalah ikut serta atau memberikan ide, 

tenaga dan lain sebagainya dalam sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Gunadi dan 

Djony (2013) yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil 

dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai 

sesuatu yang direncanakan. 
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Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan 

bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, 

bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2. Financial Technology 

a. Definisi  

Fintech berasal dari istilah Fintech berasal dari istilah financial technology atau 

teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, 

Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation infinancial services” atau “inovasi 

dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial 

yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini 

meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan 

pembanding produk keuangan (Santi, 2016). 

Industri financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan 

jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital 

menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di 

Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses 

kepada layanan keuangan (Wibowo; Muzdalifa, Rahma, Novalia, 2018). 

 

b. Peranan Financial Technology 

Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan 

jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, 

bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang 

belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara 

global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs 

mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia 
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dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan 

ekspektasi konsumen diantaranya (Santi, 2016):  

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja  

2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki 

ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.  

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari 

bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di 

dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik 

perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. 

3. Social Enterprise 

a. Definisi Social Enterprise 

Gendron (1996), mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai mekanisme 

yang efektif untuk menghasilkan nilai dalam bentuk kemasyarakatan, ekonomi, dan 

lingkungan. Kewirausahaan sosial melibatkan promosi dan pembangunan perusahaan 

atau organisasi yang menciptakan kekayaan, dengan tujuan menguntungkan 

masyarakat. Yunus (2009) menggambarkan kewirausahaan sosial sebagai bisnis sosial 

adalah bagian dari sebuah gagasan. 

Perusahaan sosial berbeda dari perusahaan konvensional karena perusahaan 

sosial bertujuan untuk mengoptimalkan nilai untuk tujuan sosial (Mair dan Marti, 

2006). Sebaliknya, konsep ini masih sangat tidak jelas bagi banyak orang karena 

mereka memahaminya sebagai organisasi amal 'nirlaba' (Chell, 2007). Namun, 

kewirausahaan sosial adalah jenis organisasi sukarela yang memberikan layanan 

kepada masyarakat secara gratis (Weerawardena, 2006). 

 

b. Karakteristik-karakteristik Social Enterprise 

Certo dan Miller (2008) mengungkapkan bahwa terdapat tiga cara melihat 

social entrepreneurship: 
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1. Misi secara keseluruhan sosial 

Penciptaan nilai sosial dengan profit sebagai efek tidak langsung. 

2. Performa social entrepreneurship 

Sulit melakukan pengukuran performa social entrepreneurship, sebab nilai sosial 

sulit diukur. Performa social entrepreneurship diukur secara ekonomi di mana 

dampak sosial dapat ditelusuri dalam bentuk biaya sosial. Field dan Field (2006) 

mengemukakan bahwa biaya sosial memasukan komponen biaya eksternal yakni 

biaya yang dikeluarkan masyarakat maupun lingkungan sekitar akibat aktivitas 

suatu perusahaan. Social entrepreneurship memberikan nilai sosial dari dampak 

aktivitas-aktivitas usahanya yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan 

sekitar. 

3. Pemanfaatan sumber daya 

Memanfaatkan sumber daya secara sukarela. Pemanfaatan sumber daya social 

entrepreneurship adalah transaksional. Sumberdaya dijadikan alat yang digunakan 

sebesar-besarnya untuk tujuan tertentu baik secara ekonomi maupun sosial.  

 

4. Falah 

c. Definisi Falah 

Khan (1994) menjelaskan bahwa falah berasal dari Bahasa Arab aflaha-yuflihu 

yang memiliki arti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, atau keberhasilan. Bagi 

kehidupan di dunia, falah memiliki tiga cakupan pengertian, yakni kelangsungan 

hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam 

lingkup kehidupan di akhirat, falah memiliki pengertian kelangsungan hidup yang 

kekal atau abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, serta pengetahuan 

yang abadi. 

Makna keberuntungan dalam falah disikapi oleh Muhtadin (2014) sebagai 

keberuntungan yang abadi di dunia dan akhirat. Keberuntungan di dunia dengan 

keuntungan dalam setiap aktivitasnya, dan juga keberuntungan di akhirat yaitu 
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terhindarkan dari siksa api neraka dan meraih kemudahan untuk masuk surga. Al-

Qur’an memberikan pelajaran bahwa dalam suatu keberuntungan terdapat suatu hukum 

sebab-akibat (kausalitas). Terbukti untuk mendapatkan suatu keberuntungan seseorang 

harus mempunyai ketakwaan, keimanan, dan rasa syukur pada Allah SWT. Hal 

tersebut berlaku dalam setiap aspek kehidupan, seseorang yang menginginkan 

kesuksesan tidak bisa terlepas dari usaha dan kegigihan dalam memperolehnya. 

d. Aspek-aspek Falah 

Khan (1994) menjelaskan aspek-aspek falah yang mencakup seluruh aspek 

yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan 

duniawi ini  falah adalah konsep multidimensi. Hal ini memiliki implikasi baik untuk 

perilaku individu (tingkat mikro) maupun untuk perilaku kolektif (tingkat makro). 

Tabel berikut ini merangkum makna dari falah pada kedua level tersebut dan aspek-

aspek falah secara pokok meliputi spiritualitas, moralitas, ekonomi, sosial, dan budaya, 

serta politik. 

Tabel 1. Aspek Falah Makro 

Unsur Falah Aspek Makro 

Kelangsungan 

Hidup 

Keseimbangan ekologi dan lingkungan 

Pengelolaan sumber daya alam. 

Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk 

Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok. 

Kebebasan 

Berkeinginan 

Jati diri dan kemandirian. 

Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang. 

Kekuatan dan 

Harga Diri 

Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang. 

Kekuatan militer. 

Sumber: Muhammad Akram Khan (1994) 
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Aspek-aspek yang tergabung pada aspek falah makro di atas, akan lebih 

memberikan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan aspek mikro yang pada 

dasarkan akan melibatkan ruang lingkup penelitian yang lebih sempit dan terfokus pada 

individu saja. Aspek makro, menunjukkan sisi keseluruhan dari sebuah objek yang 

akan diteliti secara luas dan kolektif. Untuk mencapai kebahagiaan hidup aspek mikro 

akan memperlihatkan secara kebutuhan biologis serta kesehatan fisik individu, namun 

pada aspek makro akan menuntuk keseimbangan ekologi, lingkungan hegenitas, 

manajemen lingkungan hidup, serta kerjasama antar anggota masyarakat (Khan, 1994). 

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, 

memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. 

Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan 

kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi 

pencapaian tujuan akhirat. Karena itulah kehidupan akhirat akan diutamakan manusia 

dihadapkan pada kondisi harus memilih antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan 

dunia. Meskipun demikian, falah mengandung makna kondisi maksimum dalam 

kebahagiaan di dunia dan akhirat (Khan, 1994). 

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, 

namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kebahagiaannya di akhirat. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan 

kebahagiaannya di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, 

kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusiadalam menyeimbangkan 

pemenuhan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali 

berlebihan bisa berakibat pada gagalnya tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di 

dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat (falah) (Khan, 1994). 
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e. Permasalahan dalam Mencapai Falah 

Khan (1994) menjelasakan permasalahan yang ada dalam pencapaian falah. 

Dalam upaya mencari falah manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan 

ini sangat kompleks dan sering kali terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. 

Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia 

serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan seringkali 

menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah. Permasalahn lain adalah 

kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan 

manusia dalam rangka mencapai falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering 

disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah ”kelangkaan”. 

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau 

negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara 

maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu kewaktu, 

sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. 

 

f. Mashlahah sebagai Tujuan Perantara untuk Mencapai Falah 

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Dapat 

terwujud apabila erpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. 

Tercukupinya kebutuhan manusia tersebut akan memberikan dampak yang disebut 

dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun 

non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

paling mulia. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, 

sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan 

menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidupseseorang bernilai tinggi. 

Ukuran baik buruk kehidupan seseungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain 

melainkan dari sejauh mana seorang manusiaberpegang teguh kepada kebenaran. 

Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, 

yaitu agama (dien) (Khan, 1994). 
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 Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan 

diridhai Allah. islam telah mencakup seluruh seluruh ajaran kehidupan secara 

komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam 

mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama bukanlah hanya 

ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan 

atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama 

diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun dia berada (Khan, 1994).  

Terdapat tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan integral untuk 

mewujudkan mashlahah kehidupan, yakni kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi 

harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai mashlahah yang maksimum 

bagi umat manusia.konsumsi harus berorientasi kepada mashlahah maksimum 

sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antarindividu dan keseimbangan 

kebutuhan antaraspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga 

sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi 

sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga 

memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan mashlahah 

bagikehidupannya (P3EI UII, 2014).  

Dimungkinkan terjadinya konflik antartujuan hidup seseorang, misalnya tujuan 

jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-

akhirat) atau benturan kepentingan antarindividu. Adakalanya kebahagiaan akhirat 

hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula 

sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah 

mungkin akan meningkatkankesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di 

akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi 

kelompok masyarakat tertentu (Khan, 1994).  

Pada akhirnya, apabila mashlahah dapat tercapai, maka kehidupan manusia yang 

bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, atau falah, akan tercapai. Oleh karena 

itu, kesadaran akan pentingnya mashlahah atau falah ini akan mendorong setiap 

individu untuk berperilaku ekonomi yang menuju ke arahnya. Jika manusia menyadari 
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pentingnya falah, makai a akan selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk 

mencapai falah tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (Hasan, 2002). Penelitian 

lapangan merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif mengenai latar 

belakang suatu keadaan yang terjadi, dan juga mengenai interaksi sosial, kelompok 

ataupun individu, lembaga, dan juga masyarakat. Penelitian lapangan ini juga dianggap 

sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian yang bersifat kualitatif.  

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Emzir (2010) berpendapat bahwa,  penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari data 

hasil wawancara, observasi, ataupun melalui penelusuran dokumen-dokumen. Peneliti 

memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa data primer yang 

langsung diperoleh dari responden yang dituju. Peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk dapat memperoleh data dengan melakukan wawancara dan observasi kepada 

responden. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang 

menampilkan fakta melalui Teknik pengumpulan data. Metode ini bertujuan untuk 

memberikan hasil yang maksimal di dalam menjawab masalah penelitian.  

 

PEMBAHASAN 

PT. Kita Bisa Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

sosial atau yang dikenal dengan sebutan Social Enterprise dan mulai beroperasi pada 

pertengahan tahun 2013 dengan meluncurkan situs crowdfunding kitabisa.com. Situs 

ini mendeklarasikan bahwa kitabisa.com merupakan social enterprise dan sangat 

menjunjung nilai-nilai gotong royong dalam budaya di Indonesia untuk membantu 

sesama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pernyataan mengenai social enterprise di atas 
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juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Gendron (1996), bahwa kewirausahaan 

sosial merupakan sebuah mekanisme yang efektif untuk menghasilkan nilai dalam 

bentuk kemasyarakatan, ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini, kitabisa.com juga 

memfasilitasi penggalangan dana bagi beberapa kategori campaign, seperti kegiatan 

sosial, bencana alam, lingkungan, bahkan hingga perekonomian bagi masyarakat di 

Indonesia. Sedangkan menurut Weerawardena (2006), perusahaan sosial adalah jenis 

organisasi sukarela yang memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis. Namun 

dalam hal ini, kitabisa.com memberikan fasilitas penggalangan dana online dengan 

potongan 5% bagi setiap donasi yang masuk, namun tidak berlaku untuk galang dana 

bencana alam dan zakat. Hal ini setara dengan hasil wawancara peneliti dengan tim 

kitabisa.com, bahwasannya dalam pemberian donasi akan dipotong sebesar 5% kecuali 

untuk donasi bencana alam dan zakat akan diberikan secara keseluruhan tanpa 

potongan apapun. 

Sebagai sebuah social enterprise, kitabisa.com juga memfasilitasi 

penggalangan dana untuk kategori ekonomi, membantu pembiayaan kesehatan, 

memberikan penggalangan dana untuk modal usaha, memberikan peluang bagi difabel 

untuk berkarya, dan masih banyak lagi peluang untuk membantu masyarakat menengah 

ke bawah dalam perekonomian di Indonesia yang dapat mengajukan penggalangan 

dana bagi mereka yang membutuhkan. Kitabisa.com secara tidak langsung 

memfasilitasi dan ikut membantu mengentaskan kemisikinan di Indonesia. Firdaus 

(2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa, sebagai pelaku kewirausahaan sosial 

berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakatdalam rangka mengurangi 

kemiskinan. Program yang berbasiskan pada pendekatan kewirausahaan telah terbukti 

secara nyata pada kemandirian masyarakat. Keberdayaan masyarakat menjadi nilai 

penting sebagaimana dalam konsep kewirausahaan sosial. Dalam hal ini peneliti telah 

melakukan wawancara dengan campaigner kitabisa.com yang telah berhasil dibantu 

oleh kitabisa.com. dari hasil wawancara peneliti bersama campaigner narasumber 1 

menyeutkan bahwa ia sangat bersyukur dengan adanya kitabisa.com dan sangat 

berterimakasih dengan pelayanan yang mudah, ramah, cepat, serta transparan. Dengan 



16 
 

adanya kitabisa.com dapat mempertemukan #orang-orangbaik (sebutan bagi 

campaigner dan donator) untuk dapat saling membantu dan berbagi, saling bahu-

membahu, gotong royong secara online melalui crowdfunding kitabisa.com (GW, 

2018). 

Kitabisa.com juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin pesat 

dalam mengelola perusahaan dan juga keuangannya seperti dalam wawancara, atau 

yang disebut dengan Financial Technology. Teknologi digital yang dimanfaatkan 

kitabisa.com yakni menggunakan sleekr sejak bulan maret 2017. Sleekr ini dapat 

membantu dan mempermudah dalam sistem Human Resource, Finance pada PT. Kita 

Bisa Indonesia. Sleekr merupakan Platform Bisnis #1 yang terdiri dari Software HR 

dan Akuntansi sebagai solusi dari UKM Indonesia. Sleekr percaya bahwa teknologi 

akan menjadi solusi utama bagi perusahaan yang lebih efektif, efisien dan 

menyenangkan (https://sleekr.co/tentang-sleekr/, 2018). 

Banyak fitur di Sleekr yang sangat mempermudah sistem HR even Finance di 

Kitabisa. Claim Reimbursement tinggal request dan upload, bahkan bisa melalui 

handphone. Report finance, cuti, payroll sekali click download sudah langsung 

jadi. Database aman dan perusahaan akan lebih go green karena tidak perlu print-print 

kertas. Memanfaatkan teknologi dalam mengelola finansial atau sistem keuangan itu 

sangat mempermudah sekali. Sebelum menggunakan sleekr seluruh data keuangan 

dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan banyak human error (kesalahan yang 

dilakukan manusia),  salah input, salah hitung. Tapi setelah menggunakan sleekr 

semuannya menjadi cepat dan mudah, manfaatnya secara langsung, proses pun jadi 

cepat dan tepat. 

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sistem keuangan di PT. Kita 

Bisa Indonesia memberikan perubahan yang signifikan dan dapat mengorganisir 

pengelolaan finansial secara lebih efektif . kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

pengelolaan keuangan dapat lebih diminimalisisr dan para pekerja dapat lebih 

produktif karena waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat sehingga dapat digunakan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Penryataan tersebut juga didukung oleh 

https://sleekr.co/tentang-sleekr/
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penelitian yang dilakukan oleh Gibson (2015) yang menemukan bahwa Financial 

Technology memiliki dampak pada model layanan keuangan tradisional secara global 

di Irlandia, dan Fintech menjadi bagian atau pemain utama dalam strategi dinamis 

untuk masa depan di Irlandia. Pada penelitian lain yang juga mendukung pernyataan di 

atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Chrismastianto (2017) yang menemukan 

bahwa, teknologi finansial memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan 

kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat 

mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, 

khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan 

Terpencil). Pada realitanya kitabisa.com telah merasakan perbedaan atau perubahan 

dalam aspek yang lebih baik yang tertuang dalam pernyataannya, dan terjadi 

peningkatan efektivitas serta produktivitas pada karyawan di kitabisa.com. 

Pada penelitian ini dirumuskan satu permasalahan, yakni bagaimana kontribusi 

kitabisa.com dalam mewujudkan falah aspek makro. Untuk menjawab permasalahan 

ini, peneliti melakukan perhitungan persentase dari jumlah campaign yang ada pada 

website kitabisa.com dan kemudian menganalisisnya dengan aspek-aspek falah makro 

dengan tambahan data dari hasil wawancara bersama tim kitabisa.com dan para 

campaigner yang telah berhasil terdanai dari laman kitabisa.com. 

Pada hasil analisis, ditemukan bahwa pada ketiga unsur falah berdasarkan teori 

dari Khan (1994) menyebutkan ada 3 unsur falah dengan 8 aspek makro. Pada unsur 

falah pertama, terdapat aspek makro keseimbangan ekologi dan lingkungan dengan 

total campaign sebesar 1722 (70,17%), kemudian pada aspek makro kedua, 

pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua 

penduduk total campaign sebesar 66 (2,68%). Pada aspek ketiga kebersamaan sosial, 

ketiadaan konflik antar kelompok total campaign sebesar 146 (5,94%). Pada unsur 

kedua falah makro, kebebasan berkeinginan, pada aspek makro jati diri dan 

kemandirian dengan total campaign sebesar 21 (0,85%), sedangkan pada aspek 

keduanya, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang dengan total 

campaign sebesar 327 (13,32%). Pada unsur falah terakhir, yakni pada unsur kekuatan 
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dan harga diri, terdapat dua aspek, yakni aspek kekuatan ekonomi dan kebebasan dari 

hutang dengan total campaign sebesar 166 (6,76%). Dan pada aspek terakhir adalah 

kekuatan militer dengan total campaign sebesar 6 (0,24%). 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa kontribusi kitabisa.com dalam 

mewujudkan falah dapat dilihat dari seberapa besar kitabisa.com memfasilitasi 

campaign-campaign yang termasuk pada aspek-aspek falah makro seperti yang 

dijelaskan di atas. Menurut Soekanto (2000) mengartikan kontibusi sebagai bentuk 

iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, ide, bantuan materi, dan 

segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada 

suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kitabisa.com 

berkontribusi dalam hal pemberian ide dalam merubah penggalangan dana yang 

berawal dari nilai-nilai budaya masyarakat seperti gotong royong menjadi sebuh wadah 

untuk membantu sesama yang berdampak positif bagi kehidupan manusia.  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa, dari total 

campaign sebanyak 2618 campaign yang berada pada website kitabisa.com pertanggal 

06 September 2018 terhitung 2454 di antaranya merupakan campaign yang dapat 

dikategorikan sebagai aspek falah makro. Dengan demikian, kitabisa.com sebagai 

social enterprise dapat berkontribusi dalam mewujudkan falah makro dengan cara 

menjadi fasilitator campaign yang termasuk pada kategori aspek-aspek falah makro 

dengan persentase sebesar 93,74%, dan tercatat sebanyak 61,33% yang berhasil 

dikumpulkan dan disalurkan kepada para campaigner pada tahun 2017 atau dengan 

besaran nominal Rp.57.486.031.908 dari total donasi yang masuk sebesar 

Rp.93.736.113.664. 

 

KESIMPULAN 

Yayasan Kita Bisa Indonesia atau yang akrab dengan sebutan kitabisa.com 

merupakan sebuah social enterprise yang diprakasai oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013 silam. Kitabisa.com diperkenalkan 
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sebagai sebuah social enterprise yang bergerak dalam memfasilitasi penggalangan 

dana secara online dan transparan. Yayasan ini berdiri berdasarkan nilai-nilai sosial 

yang ada di Indonesia yakni gotong royong dalam membantu sesama. Berdasarkan 

value tersebut, Alfatih Timur memiliki sebuah ide untuk mendirikan sebuah platform 

crowdfunding untuk saling menghubungkan para campaigner dan donatur di 

Indonesia. Hingga saat ini sudah tercatat 12.612 campaign yang telah berhasil didanai 

melalui kitabisa.com. 

Walaupun bukan sebuah perusahaan yang mendeklarasikan sebagai perusahaan 

yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, yang dalam hal ini lebih spesifik pada 

landasan Ekonomi Islam. Kitabisa.com memberikan kontribusi nyata untuk 

mewujudkan falah aspek makro menurut teori Khan (1994), yakni dengan memberikan 

peluang yang sangat luas tanpa pembatas untuk menjadi fasilitator penggalangan dana 

dan tanpa membeda-bedakan setiap para campaigner untuk berkampanye pada laman 

kitabisa.com. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian ini yang menyatakan kitabisa.com 

secara signifikan dapat berkontribusi dalam mewujudkan falah aspek makro dengan 

persentase sebesar 93,74%, dan berhasil mendanai campaign yang termasuk pada 

aspek falah makro dengan persentase sebesar 61,33% atau Rp.57.486.031.908 dari 

total donasi masuk pada tahun 2017 sebesar Rp.93.736.113.664. 
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