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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Paparan dan hasil penelitian 

1. Sejarah berdirinya Masjid Ulil Albab 

Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 

merupakan masjid kampus UII yang terletak di Jalan Kaliurang Km. 14,4 

Sleman, Yogyakarta. Masjid kampus ini diresmikan pada 17 Agustus 2001, 

bertepatan dengan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Masjid Ulil Albab 

merupakan sisbol sekaligus kebanggaan bagi civitas akademika UII yang telah 

begitu lama mendambakan sebuah masjid untuk menjadi pusat kajian atau 

belajar agama dan pengetahuan. Dari sisi arsitektual, Masjid Ulil Albab memiliki 

bentuk yang sangat artistik, megah, dan modern. Masjid ini memiliki kubah 

besar berwarna kuning keemasan yang menarik mata memandang dari kejauhan. 

Jamaah pun kemudian keemasan yang menarik mata memandang dari kejauhan. 

Jamaah pun kemudian menjuluki masjid ini sebagai Masjid Kubah Kuning. 

Bangunan Masjid Ulil Albab atas tiga lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai 

auditorium yang diberi nama Auditorium Kahar Mudzakir. Lantai kedua untuk 

area shalat, dan lantai ketiga dimanfaatkan untuk ruang perkantoran. 

Sebagai masjid yang multifungsi serta berperan cukup besar dalam 

menghadapi realita kehidupan di masa depan, Masjid Ulil Albab membentuk 

karakter mahasiswa yang berakhjakul karimah, bermoral, dan berkemampuan 

akademis yang bernapaskan Islam. Dalam rangka memakmurkan syiar-syiar 

Islam melalui keberadaan masjid, dibentuklah Takmir Masjid Ulil Albab di 

bawah koordinasi DPPAI atau Direktorat Pendidikan dan Pengembangan 

Agama Islam (Frihastama, 2018). 
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2. Visi Misi Masjid Ulil Albab 

a. Visi Masjid Ulil Albab  

Terwujudnya Masjid Ulil Albab UII sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, 

dan pembinaan umat. 

b. Misi Masjid Ulil Albab 

1) Menjadikan Masjid Ulil Albab UII sebagai masjid kampus yang 

bernuansa islami. 

2) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain menuju kesinergian dakwah 

islamiyah di UII dan masyarakat luas. 

3) Membangun sistem pembinaan umat yang mampu menghasilakan 

intelektual muslim yang berakhlaqul karimah dan sanggup menghadapi 

tuntutan dan perkembangan zaman. 

Masjid Ulil Albab UII dalam pengelolaan dana infak dilakukan oleh suatu 

organisasi yang bernama Takmir Masjid Ulil Albab UII. Takmir Masjid Ulil Albab 

UII merupakan pengurus masjid yang terdiri dari mahasiswa aktif Uniersitas Islam 

Indonesia. Takmir Masjid Ulil Albab memiliki struktur  organisasi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Nama dan Jabatan Organisasi Takmir Masjid Ulil Albab 

No Jabatan Nama 

1. Pelindung Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, 

2. Penanggung jawab Aunur Rahim Faqih, H., SH., M. Hum. 

3. Dewan Penasehat Dr. Supriyanto Pasir, S.Ag., M. Ag 

4. Dewan Pembina Lanjar Kurniawa, S.T 

6. Ketua Takmir Ridho Frihastama 

7. Sekretaris I La Ardin Ma’ruf 

8. Sekretaris II Anisa Nabila 

9. Bendahara I Adli 

10. Bendahara II Rini Rahayu 

11. Divisi Syiar Hasman Zafiri 

12. Divisi Ibadah Arif 

13. Divisi Repub Ilham Rais 

http://islamic-education.uii.ac.id/akademik-2/dosen/dr-supriyanto-pasir-s-ag-m-ag/
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14. Divisi Sarpras Rafif Naufal 

15. Divisi Pemkad Kurniawan 

16. Divisi Simpro Muh. Subli 

Sumber : Data diolah, 2018 

3. Program kerja 

Pengurus Masjid Ulil Albab memiliki program kerja yang dikelompokkan pada 

masing-masing divisi, sebagai berikut: 

1) Bendahara 

a. Pengadministrasian keuangan Masjid Ulil Albab (MUA) rutin, merupakan 

pelaksanaan tugas dasar kebendaharaan yang mana memanajemen Masjid 

Ulil Albab, seperti: pemasukan dan pengeluaran uang kas, pendistribusian 

uang kas, pencatatan dan perhitungan uang kas, pelaporan uang Masjid Ulil 

Albab  secara berkala. 

b. Pembuatan RAP divisi, Merupakan penyusunan Rancangan Anggaran 

Pelaksanaan dari setiap divisi yang ada di dalam struktur pengurus Masjid 

Ulil Albab UII selama satu periode kepengurusan yang disusun pada setiap 

bulan yang bertujuan agar semua pengeluaran divisi dapat terstruktur 

dengan jelas dan sistematis.  

c. Tranparansi laporan, Penyerahan dan pelaporan perkembangan keuangan 

Masjid Ulil Albab dengan menempelkannya di mading kaca, dan sosial 

media Masjid Ulil Albab. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sirkulasi 

keuangan yang transparan sertamengajak jamaah berperan dalam 

pengontrolan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan kepdada seluruh jama’ah. 

d. Penyusunan dan Penerapan Tartib atau SOP Keuangan Masjid Ulil Albab. 

Menyusun tata tertib keuangan Masjid Ulil Albab(MUA), seperti: 

Mekanisme pemasukan, mekanisme pengeluaran, mekanisme 

pendistribusiannya dll, Sanksi-sanksi yang terkait kebendaharaan. hal ini 

menjadi acuan dasar untuk meningkatkan ketertiban keuangan Masjid Ulil 

Albab. 
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e. Pelatihan Kebendaharaan, suatu proses atau kegiatan yang melatih anggota 

TMUA berkaitan dengan ilmu kebendaharaan guna memberikan 

pemahaman kepada anggota TMUA mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan kebendaharaan. 

f. Laporan Pertanggung Jawaban, pembuatan rincian data keuangan Masjid 

Ulil Albab selama satu periode sebagai bentuk pertanggung jawaban 

bendahara pasa satu periode. 

g. Pengadaan barang bendahara, adanya program kerja ini agar bendahara 

mempuanyai hak untuk mengeluarkan pengeluaran sendiri. Pengadaan ini 

sama saja dengan program kerja divisi lain, dimana didalam proker tersebut 

mempunyai untuk mengeluarkan kas demi terjalinnya proker tersebut. 

h. Tabungan idul adalah suatu kegiatan pengumpulan dana untuk kepentingan 

idul adha, baik untuk internal maupun seluruh jamaah Masjid Ulil Albab. 

Pada program kerja pun dikenal dengan GEMAKU (Gerakan Mahasiswa 

Berqurban) sebagai wadah bagi para mahasiswa yang akan berqurban pada 

idul adha mendatang maka bisa mengikuti program ini dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

2) Sekretaris 

a. Tartib administrasi Masjid Ulil Albab dengan mengontrol surat masuk dan 

surat keluar, pembuatan proposal, pengarsipan dokumen, 

pengadministrasian, pemberitahuan rapat dan presensi rapat. 

b. Time scheedul Masjid Ulil Albab seperti rapat rutin, rapat harian, rapat pleno 

khusus dan rapat pengurus inti. 

c. Musyawarah Masjid Ulil Albab seperti musyawarah kerja dan musyawarah 

besar. 

d. Sistem koordinasi dan informasi seperti pembuatan strukur bagan 

kepengurusan serta mading notification, pengadaan buku agenda kerja, 

pembuatan id card pengurus, pembuatan buku struktur devisi, dan 

pembuatan map. 

e. Validasi kesekretariatan seperti tartibul amal sekretaris, data Base, dan 

matriks kerja dan kegiatan divisi. 



46 

 

 

 

f. Laporan pertanggung jawaban seperti pembuatan LPJ, Inventarisasi dan 

perapian LPJ, dan pembobotan program kerja. 

g. Reward pengurus dengan cara adanya piagam dan penghargaan kepada 

pengurus Masjid Ulil Albab UII. 

h. Pelatihan kesekretariatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dalam hal kesekretariatan. 

3) Ibadah 

a. Pelaksanaan MABIT (Malam Bina Taqwa). 

b. Penyediaan takjil puasa sunnah setiap senin dan kamis. 

c. Penyediaan hidangan jumat. 

d. UII cinta subuh. 

e. Jumat berkah yang terdiri dari pengobatan gratis dan donor darah di kampus 

UII, pelaksanaan thibbun nabawi, dan ruqyah massal. 

f. Penjadwalan khotib jumat. 

4) Divisi Syiar 

Pada divisi ini melakukan syiar dakwah Islam melalui pengajian yang 

diadakan di Masjid Ulil Albab dengan beragam tema yang dibahas beserta 

pemateri-pemateri pilihan. Pada divisi ini pula melakukan kegiatan megajar TPA 

yang ada di desa sekitar kampus UII.  

5) Divisi Repub (Relasi Publik) 

a. IMKT merupakan singkatan dari Ikatan Masjid Kampus Terpadu. IMKT 

memiliki beberapa kegiatan didalamnya diataranya pengajian IMKT yang 

diadakan di masjid-masjid sekitar kampus UII dengan tujuan memberikan 

keilmuan tentang agama dan umum kepada masyarakat sekitar kampus UII. 

Selanjutnya ada juga forum IMKT yang didalamnya membahas kondisi-

kondisi. 

b. Edu Trip yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat dan siswa 

IMKT dengan kriteria dan syarat tertentu. 

c. Social Trip yaitu melakukan kegiatan sosial kepada anak-anak yatim atau 

kepada panti jompo. 
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d. Health Trip merupakan pengobatan gratis dengan memberikan pelayanan cek 

kesehatan kepada masyarakat. 

6) Divisi Sarpras 

a. Pengadaan sarana dan prasarana masjid yaitu pengadaan barang masjid dalam 

jangka pendek dan jangka panjang. Pada penambahan barang jangka pendek 

dengan melakukan pembelian dan penyediaan perlengkapan masjid yang 

sudah berkurang serta melengkapi keperluan setiap divisi guna melengkapi 

serta melakukan pengisian ulang terhadap persediaan barang masjid yang 

dibutuhkan jamaah. Pada jangka panjang dilakukan penyediaan fasilitas 

masjid sebagai keperluan jamah. 

b. Pengontrolan barang temuan yaitu dengan melakukan pemberitahuan dan 

pengembalian barang temuan kepada pemiliknya. Barang temuan ini 

ditampilkan secara terbuka pada kotak barang temuan yang ada di masjid. 

Kemudian jika ada barang temuan yang belum diambil oleh pemiliknya maka 

barang tersebut akan dilelang kepada jamaah yang kemudian dananya masuk 

dalam kas pemasukan dana infak. 

c. Inventarisasi yaitu melakukan pendataan barang dan aset Masjid Ulil Albab  

dan juga melakukan pengontrolan peminjaman barang masjid. 

7) Divisi Pemkad (Pembinaan dan Kaderisasi) 

Divisi yang melakukan pembinaan, pendampingan serta pelatihan skill 

kepada pengurus agar memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dana 

infak Masjid Ulil Abab. 

8) Divisi Simpro  

Merupakan divisi sistem informasi multimedia dan produksi yang 

melakukan pengelolan media informasi sebagai bentuk publikasi dan 

dokumentasi kegiatan yang ada di Masjid Ulil Albab. (Nabila, 2018) 

B. Hasil analisis data penelitian 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis atas 

data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

untuk menemukan informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian 

yang dikaji. Adapun Analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 
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1. Manajemen Masjid Ulil Albab  

Berdasarkan penelitian mengenai manajemen masjid melalui proses proses 

Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan 

(actuating), dan Pengawasan (controlling). 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan Masjid Ulil Albab dilakukan oleh masing-masing divisi yang 

mengacu pada program kerja yang akan dilakukan. Namun bendahara yang 

mengakomodir sistem keuangannya yang diwujudkan oleh perencanaan 

program kegiatan yang diusung oleh setiap divisi. Dalam perencanaan 

keuangan masing-masing divisi membuat RAP atau rancangan anggaran 

pelaksanaan untuk menyusun dana yang akan dipakai pada setiap program 

kegiatan. RAP adalah penyusunan anggaran pelaksanaan divisi dalam satu 

bulan yang sifatnya usulan kepada bendahara masjid yang akan di manajemen 

oleh bendahara masjid dengan persetujuan dari ketua. RAP yang dibuat oleh 

setiap divisi akan diajukan kepada bendahara setiap bulan pada tanggal 25-28. 

Selanjutnya rencana anggaran pelaksanaan kegiatan akan diverifikasi oleh 

bendahara II dan di koordinasikan dengan bendahara I sebelum dilakukan 

pengeluaran kas. Pengeluaran kas akan dilakukan secara bertahap sesuai 

tanggal pada RAP. Pengeluaran kas pada tahap dua dan seterusnya akan 

dikeluarkan apabila nota-nota telah dikembalikan pada pengeluaran pertama. 

(Rahayu, 2018) 

Kas yang dikeluarkan oleh bendahara sesuai dengan persetujuan ketua. 

Pengeluaran keuangan masjid bersifat terbatas hanya ditujukan untuk urusan 

rumah tangga masjid, syiar Islam dan hal lainnya dengan tujuan amar ma’ruf 

nahi mungkar serta dikeluarkan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam 

merencanakan keuangan, sebelumnya dilakukan perencanaan program 

kegiatan. Perencanaan program kegiatan disusun oleh masing-masing divisi 

yang kemudian menganggarkan biaya yang dibutuhkan dalam bentuk RAP 

yang kemudian diajukan kepada bendahara dan ketua untuk disetujui. Program 

kegiatan dan anggaran biaya dibutuhkan akan dipertimbangakan dengan 

melihat kebutuhan jamaah baik dari pihak internal dan maupun eksternal 
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kampus UII. Program kegiatan Masjid Ulil Albab dirancang bersifat rutin, 

unggulan dan insidental yang dilakukan oleh setiap divisi Masjid Ulil Albab. 

Program rutin merupakan program adalah suatu program yang dilaksanakan 

secara berkala sebagai aktivitas rutin oleh setiap divisi berdasarkan garis besar 

haluan kerja. Program unggulan merupakan program yang diunggulkan 

padamasing-masing divisi. Program insidental merupakan program yang 

dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertntu saja, tidak secara tetap 

atau rutin namun sewaktu-waktu. Program memiliki sasaran kepada jamaah 

Masjid Ulil Abab, mahasiswa umun dan atau masyarakat. (Frihastama, 2018) 

RAP dibuat dua tipe yaitu untuk jangka panjang dan jangka pendek. RAP 

jangka panjang dibuat pada saat awal tahun kepengurusan yaitu dengan 

merancang anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk satu tahun 

kepengurusan. RAP jangka pendek dibuat setiap bulan untu memudahkan 

dalam pencatatan pengeluaran. Selain pembuatan RAP dalam perencanaan 

keuangannya, pembuatan proposal juga dilakukan oleh masing-masing divisi 

yang kemudian diserahkan kepada bendahara untuk disetujui jumlah pemakaian 

dana yang akan digunakan. (Rahayu, 2018) 

Wujud dari manajemen yang dilakukan di Masjid Ulil Albab yaitu dengan 

melakukan perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh pengurus 

masjid pada awal kepengurusan. Dalam merencanakan program kerja, pengurus 

melakukan analisis terhadap kondisi dan kebutuhan dari jamaah Masjid Ulil 

Albab. Program kegiatan direncakan untuk dilakukan selama satu tahun 

kedepan. Program kerja kegiatan direncanakan oleh masing-masing divisi yang 

ada dalam struktur kepengurusan Masjid Ulil Albab. Selanjutnya akan 

dilakukan  pertemuan semua anggota pengurus masjid untuk musyawarah hasil 

program kegiatan masing-masing divisi, yang biasanya disebut dengan 

mustyawarah kerja. Hasil dari musyawarah kerja akan tersusun program 

kegiatan dari Masjid Ulil Albab sebagai bentuk pengelolaan dana infak masjid 

tersebut. Musyawarah kerja Masjid Ulil Albab dilakukan pada awal tahun 

kepengurusan dan akan dilaksanakan selama satu tahun kepengurusan. Program 
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kerja yang dilakukan dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor rutin, unggulan dan 

sektor insidental. (Frihastama, 2018) 

Tabel 4.2 Perencanaan Alokasi Dana Infak  

No  Divisi Program  Sifat Pos pengeluaran 

1. Syiar Kajian rutin Rutin Dana infak jumat 

TPA (Taman Pendidikan 

Al-Qur’an) 

Rutin Dana infak jumat 

Kajian ahad pagi, kajian on 

the road 

Unggulan  Dana infak jumat 

PHBI (Ramadhan, Idul 

Adha, Muharram) 

Unggulan Dana infak kaca  

Semarak persaudaraan Insidental  Dana infak jumat 

2. Ibadah Bukaan puasa senin kamis Rutin  Dana infak jumat 

Mabit dan qiyamulain Rutin Dana infak jumat 

Hidangan jumatan Rutin Dana infak jumat 

UII cinta subuh Unggulan  Dana infak jumat 

Jumat berkah, pengobatan 

gratis dan donor darah 

Unggulan  Dana infak jumat 

Pengobatan ala rasul Unggulan  Dana infak jumat 

Laskar dhuha Insidental  Dana infak jumat 

3.  Repub 

(Relasi 

Publik) 

Pengajian IMKT (Ikatan 

Masjid Kampus Terpadu) 

Rutin Dana infak jumat 

dan infak 

ULIMAL 

ULIMAL (Ulil Albab 

Beramal) 

Unggulan Dana infak 

ULIMAL  

Forum IMKT (Ikatan 

Masjid Kampus Terpadu) 

Unggulan Dana infak jumat 

dan infak 

ULIMAL 

UAER (Ulil Albab  

Emergency  

Insidental  Indak ULIMAL 
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Respond) 

Study banding Insidental  Dana lain-lain 

4. Sarpras 

(Sarana 

Prasarana) 

Penambahan barang 

masjid jangka pendek  

Rutin  Dana infak jumat 

Penambahan barang 

jangka panjang atau 

pengadaan barang  

Unggulan Infak kaca  

5. Pemkad 

(Pembinaan 

dan 

Kaderisasi) 

Pelatihan imam dan adzan Rutin  Dana infak jumat 

MTV (Motivation 

Training) 

Unggulan Dana lain-lain 

Pembinaan dan 

pendampingan pengurus. 

Uinsidental  Dana lain-lain 

6.  Simpro 

(Sistem 

Informasi 

dan 

Produksi) 

Publikasi dan dokumentasi 

kegiatan 

Rutin Dana infak jumat 

Majalah Ulil Albab Unggulan Dana infak jumat 

Produksi Kreatif (Kaos, 

Stiker, Goodybag, Map 

kertas, Plakat kenang 

kenangan dan lainnya) 

Insidental  Dana infak jumat 

Sumber : Data diolah, 2018 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pada proses pegorganisasian Masjid Ulil Albab dilakukan oleh pengurus masjid 

yang dikenal sebagai Takmir Masjid Ulil Albab. Takmir Masjid Ulil Albab 

memiliki tugas dan peran yang terdiri dari ketua, sekretaris satu dan dua, bendahara 

satu dan dua serta enam divisi yaitu divisi syiar, divisi ibadah, divisi repub, divisi 

sarpras, divisi pemkad dan divisi simpro. Pengurus masjid inilah yang akan 

menjalankan seluruh aktivitas manajemen yang diimplementasikan dalam bentuk 

pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam 

organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktifitas untuk mencapai 

tujuan organisasi yang efektif, efisisen dan rasional. (Frihastama, 2018) 
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Pengorganisasian Masjid Ulil Albab dengan adanya struktur kepengurusan 

Takmir Masjid Ulil Albab sebagai pihak pengelola dana infak masjid. Struktur 

tersebut telah dibentuk berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing sehingga 

mampu mewujudkan visi misi dari Masjid Ulil Albab. (Frihastama, 2018) 

Takmir masjid ulil albab merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam 

bidang dakwah dalam memakmurkan masjid. Organisasi ini berada dibawah 

naungan DPPAI (Departemen Pendidikan Dan Pengembngan Agarma Islam) yang 

dilindungi langsung oleh rektor UII. takmir masjid ulil albab terdiri dari pengurus 

inti yaitu ketua, sekretaris satu dan dua, bendahara satu dan dua. Selain pengurus 

inti juga terdapat enam divisi diantaranya divisi syiar, divisi ibadah, divisi repub, 

divisi sarpras, divisi pemkad dan divisi simpro. Keenam divisi dan pengurus inti 

yang menyusun dan menjalankan segala bentuk pengelolaan dana infak Masjid Ulil 

Albab sesuai dengan garis besar haluan kerja. (Nabila, 2018) 

Berikut merupakan sebuah bagan struktur organisasi Takmir Masjid Ulil Albab. 

Pada pelaksanaan harian untuk menjalankan sistem manajemen masjid dilakukan 

oleh enam divisi yaitu 

1. Divisi syiar yang bertugas untuk mengoptimalkan peran serta muslim 

dan muslimah dalam rangka menyiarkan islam sebagai rahmatan lil 

alamin serta menyampaikan nilai Islam di lingkungan UII dan 

sekitarnya dalam mewujudkan eksistensi masjid sebagai pusat dakwah 

islamiah.  

2. Divisi Ibadah untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan ibadah yang 

berkualitas sebagai implementasi fungsi utama masjid. 

3. Divisi pembinaan dan kaderisasi yang bertugas mengoptimalkan kinerja 

dan potensi Sumber Daya Manusia di TMUA untuk  membentuk 

karakter pengurus TMUA. 

4. Divisi Sarana Prasarana yang mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

masjid demi terlaksananya fungsi masjid yang lebih optimal. 
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5. Divisi Relasi Publik bertugas mengelola dan mengembangkan jaringan 

serta memberikan citra yang positif bagi TMUA di lingkungan internal 

dan eksternal kampus UII. 

6. Divisi Sistem informasi multimedia dan produksi bertugas 

mengoptimalkan keterampilan media untuk menghasilkan karya-karya 

yang bermanfaat, serta membangun sistem informasi yang dibutuhkan 

TMUA dan jama’ah. 

Dari keenam divisi ini dalam menjalankan tugasnya dikordinatori oleh ketua 

takmir Masjid Ulil Albab yang dibantu oleh sekretaris. Bendahara memiliki tugas 

untuk mngakomodir keuangan Masjid Ulil Albab berupa melakukan pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran dana infak Masjid Ulil Albab.  

 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Takmir Masjid Ulil Albab 

Sumber: Nabila, 2018 

c. Actuating/directing 

Sebagai pengurus Masjid Ulil Albab mampu menjalankan tugas dan amanah 

segala sistem manajemen Masjid Ulil Albab. Pelaksanaan sistem manajemen 

dilakukan oleh ketua, sekretaris, bendahara dan juga divisi-divisi yang ada dalam 
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pengurusannya. Pada aktivitas pencatatan keuangan berupa pencatatan pemasukan 

dan pengeluaran dana infak Masjid Ulil Albab. Segala macam pengeluaran dan 

pemasukan asset/harta kekayaan masjid dilakukan pencatatan oleh bendahara 

masjid. Pencatatan pemasukan infak Masjid Ulil Albab yang dilakukan oleh 

bendahara sesuai dengan pos pemasukan. Adapun pos pemasukan dana infak 

berasal dari : 

Tabel 4.3 Tabel Pos Pemasukan Dana Infak 

No Jenis Pos Pemasukan  Keterangan 

1. Infak jumatan salah satu pos pemasukan dana dari jamaah 

melalui edaran kotak infak yang dilakukan setiap 

sholat jumat. Infak jumat setiap minggu 

dilaporkan kepada jamaah melalui papan 

transparansi di Masjid Ulil Albab dan 

disampaikan pewara sebelum pelaksanaan sholat 

jumat. Infak jumat yang terkumpul terlebih 

dahulu akan dihitung oleh bendahara dan 

pengurus masjid. Setelah terkumpul maka pihak 

bendaha akan menyimpan dana infak ke bank 

sebagai tempat penyimpanan paling aman. 

Penggunaan dari dana infak jumat dilakukan 

untuk pengeluaran rutin Masjid Ulil Albab UII 

yang terdiri dari program-program harian setiap 

divisi yang ada di Masjid Ulil Albab UII. 

Misalnya, program penyediaan takjil puasa senin 

kamis, program kajian, program pembinaan 

ketakmiran, program IMKT (ikatan masjid 

kampus terpadu), serta pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana Masjid Ulil Albab UII. Pada 

program tersebutlah infak jumatan digunakan. 

Untuk pemakaian dana tersebut, masing-masing 

divisi harus menyetorkan RAP (Rancangan 
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Anggaran Pelaksanaan) kepada bendahara untuk 

pemakaian dana infak yang akan digunakan pada 

program masing-masing divisi. Selanjutnya 

bendahara akan menyerahkan RAP tersebut 

kepada pihak DPPAI sebagai dewan 

penanggungjawab Takmir Masjid Ulil Albab UII 

yang kemudian akan menyetujui dana yang akan 

dikeluarkan. 

2. Infak kaca merupakan pos pemasukan dana dari jamaah 

melalui kotak infak kaca yang disediakan di 

Masjid Ulil Albab UII. Infak kaca yang terkumpul 

setiap bulan dilaporkan kepada jamaah melalui 

papan transparansi yang ada di Masjid Ulil Albab 

UII. Dana dari infak kaca di gunakan pada saat 

adanya event-event tertentu seperti kegiatan PHBI 

(Peringatan Hari Besar Islam) seperti Ramadhan 

di kampus UII, Idul Adha di kampus UII, 

Muharram, kemudian inventaris barang masjid 

yang dalam jumlah nominalnya membutuhkan 

biaya yang besar. Untuk pemakaian dana tersebut, 

setiap divisi yang membutuhkan terlebih dahulu 

harus membuat proposal atas pengajuan dana 

program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya 

proposal tersebut akan diserahkan kepada pihak 

DPPAI sebagai dewan penanggungjawab Takmir 

Masjid Ulil Albab UII yang kemudian akan 

menyetujui dana yang diperlukan pada proposal 

tersebut. 
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3. Infak ULIMAL (Ulil 

Albab Beramal) 

merupakan pos pemasukan dana melalui kotak 

infak ULIMAL yang penggunaanya untuk 

kegiatan sosial dari Masjid Ulil Albab UII seperti 

beasiswa kepada pelajar yang ada disekitar 

kampus UII, bantuan terhadap bencana alam, dan 

bakti sosial. ULIMAL pun dalam pemasukan 

dananya bukan hanya berbentuk uang namun juga 

pakaian yang layak pakai untuk bakti sosial. 

4. Infak lain-lain Penerimaan infak lain-lain seperti infak akad 

nikah, infak pengurus. Pemasukan infak ini 

digunakan sebagai tambahan biaya pengeluaran 

rutin dari Masjid Ulil Albab UII. 

Sumber : Data diolah, 2018 

Bendahara melakukan pencatatan pemasukan dana infak dan juga pengeluaran 

sesuai mekanismenya. Dana infak yang dikeluarkan sesuai dengan program 

masing-masing divisi dengan melihat kebutuhan jamaah. Adapun mekanisme 

pengeluaran dana infak sebagai berikut : 

1) Infak jum’at dikumpulkan kepada bendahara Masjid Ulil Albab, serta 

dirapikan oleh perwakilan penghitung yang ditunjuk oleh bendahara Masjid 

Ulil Albab kepada pengurus Masjid Ulil Albab yang kemudian diserahkan 

ke bendahara Masjid Ulil Albab untuk dilakukan perhitungan ulang dan 

penyimpana kedalam buku tabungan masjid ulil albab. 

2) Infak kaca secara periodik akan diambil dikotak kaca kemudian dirapikan 

oleh perwakilan penghitung yang ditunjuk oleh bendahara Masjid Ulil 

Albab kepada pengurus Masjid Ulil Albab. Yang kemudian diserahkan ke 

bendahara Masjid Ulil Albab untuk dilakukan perhitungan ulang dan 

penyimpana kedalam buku tabungan masjid ulil albab. 

3) Infak lainnya akan dikumpulkan menyesuaikan kondisi asal-usul tujuan 

peruntukkan infak dan disimpan terpisah sesuai peruntukkannya oleh 

bendahara Masjid Ulil Albab. 
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Pencatatan pemasukan digunakan sebagai informasi akan banyaknya dana yang 

diterima dan dana yang telah dikeluarkan. Dengan demikian hal tersebut menjadi 

pertimbangan bagi bendahara untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang 

tidak perlu. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran juga membantu untuk 

mengetahui frekuensi pemasukan dan pengeluaran untuk suatu pos tertentu, 

sehingga dapat membedakan pengeluaran mana yang dibutuhkan. Masjid Ulil 

Albab UII pun menerapkan pencatatan ini, mencatat segala hal pemasukan dan 

pengeluaran dana infak. Pemasukan dana akan dikumpulkan berdasarkan pos-pos 

yang telah ditentukan dan diamanahkan oleh bendahara takmir sebagai pemegang 

dana infak.  

Pada pengelolaan dana infak Masjid Ulil Albab UII setiap divisi dalam 

merencanakan program kegiatan melakukan pengidentifikasian yang termasuk 

pengeluaran rutin, bulanan dan tahunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang 

dilakukan oleh Takmir Masjid Ulil Albab UII pada program kegiatan harian dan 

sifatnya rutin dilakukan. Misalnya, pengajian rutin Masjid Ulil Albab UII, yang 

pada  pengeluaran dananya digunakan untuk pembayaran fee pemateri, konsumsi 

pemateri dan transportasi pemateri; penyediaan takjil puasa senin kamis yang 

menyajikan makanan ringan dan makanan berat untuk jamaah yang melaksanakan 

puasa sunnah senin kamis; dan penyediaan jamuan bagi jamaah shalat jumat yang 

terdiri dari makanan ringan dan makanan berat. Pengeluaran bulanan yaitu 

pengeluaran yang dilakukan oleh Takmir Masjid Ulil Albab UII yang  program 

tersebut dilakukan dalam jangka waktu perbulan. Misalnya,  belanja kebutuhan 

rumah tangga masjid seperti belanja pengharum ruangan, perlengkapan mck serta 

prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing divisi sebagai penunjang suatu 

program kerja. Pengeluaran tahunan yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh Takmir 

Masjid Ulil Albab UII pada program kegiatan yang dilakukan per-satu tahun. 

Misalnya, program kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) seperti Ramadhan 

di kampus UII, Idul Adha di kampus UII, dan Muharram. Selain menyusun program 

kegiatan, masing-masing divisi juga menyusun RAP (Rancangan Angaran 

Pelaksanaan) sebagai bentun penganggaran dana setiap kegiatan yang akan 
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dilakukan agar memudahkan bendahara dalam pengalokasian dana infak(Rahayu, 

2018) 

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengurus Masjid Ulil Albab atau Takmir Masjid Ulil Albab berada Dibawah 

naungan Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) sebagai 

dewan penanggungjawab sekaligus dewan pengawas atas sistem manajemen yang 

dilakukan oleh Takmir Masjid Ulil Albab. Dalam menjalankan sistem manajemen 

masjid, setiap pemasukan dan pengeluaran dana infak dari kegiatan yang telah 

dilakukan akan dilaporkan kepada pihak DPPAI.  

Pemasukan dana infak akan dilaporkan ke DPPAI berdasakan waktu yang telah 

ditentukan. Misalnya, pemasukan infak jumat dilaporkan setiap pekan, pemasukan 

infak kaca dilaporkan setiap bulan di tanggal 5. Begitu juga dengan pengeluaran, 

harus dilaporkan kepda DPPAI berdasarkan dana yang telah dipakai. Laporan 

pengeluaran disertai dengan pencatatan jumlah pemakaian yang telah digunakan 

dan disertakan bukti nota pembelian atau nota pemakaian. seperti pemasukaseyang 

terdiri dari pemasukan dan pengeluaran dana infak akan dilaporkan ke DPPAI. 

(Frihastama, 2018) 

Dalam fungsi controlling atau pengawasan, secara tidak langsung melibatkan 

jamaah Masjid Ulil Albab dengan adanya papan transparansi keuangan masjid yang 

berada di Masjid Ulil Albab. Pada papan tersebut setiap bulan dilakukan pelaporan 

kepada jamaah dengan mencantumkan jumlah pengeluaran dan pemasukan Masjid 

Ulil Albab. (Rahayu, 2018) 

2. Analisis Maslahah Performa pada Manajemen Masjid Ulil Albab 

Maslahah performa hadir untuk menciptakan tujuan pemenuhan kebutuhan 

hidup manusia yang merujuk kepada tujuan dari ditetapkannya shariah. Maslahah 

performa terdiri dari enam orientasi yang harus dicapai. Terdiri dari orientasi ibadah, 

orientasi proses internal, orientasi tenaga kerja, orientasi pembelajaran, orientasi 

pelanggan dan orientasi kekayaan. Dalam menjalankan sistem manajemen masjid 

maka untuk menciptakan tujuan shariah maka dalam mengelolan masjid, keenam 

orientasi ini harus dicapai. Berikut enam orientasi maslahah performa pada 

manajemen Masjid Ulil Albab: 
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a. Orientasi Ibadah 

Masjid Ulil Albab UII membangun fondasi kemaslahatan dalam pengelolaan 

dana menerapkan tiga aspek dasar agama secara horisintik yaitu aqidah, shariah, 

dan akhlak pada segala aktivitas pengelolaan dana. Performa orientasi ibadah 

dilakukan dengan menyusun empat variabel utama kinerja kemaslahatan yaitu 

sasaran strategi, ukuran, target dan inisiatif strategi. Orientasi ibadah diterapkan 

melalui inisiatif strategi berupa program dalam peningkatan keimanan. (Firdaus, 

2013) 

Sasaran strategi mewujudkan pengelola dana yang memegang teguh amanah 

memiliki ukuran kinerja seperti, tranparansi pengelolaan dan infak kepada jamaah 

setiap bulan. hal ini dilakukan setiap bulan dengan cara memaparkan jumlah 

pemasukan dana infak bulanan dan dana infak jumat pada papan transparansi yang 

ada di Masjid Ulil Albab UII. Pada papan tersebut dijelaskan jumlah pemasukan 

dan penyalurannya kemana saja.  

Sasaran strategi menciptaan pengelolaan dana yang senantiasa siap sedia 

menghadapi perubahan memiliki ukuran kinerja yaitu rapat rutin untuk membahas 

kinerja program dari dana infak yang dikelola. Hasil rapat rutin yang dilaksanakan 

setiap jumat malam yang kemudian akan ditindaklanjuti perkembangannya. 

(Frihastama, 2018) 

Sasaran strategi meningkatkan fungsi sosial memiliki ukuran kinerja berupa 

kegiatan sosial yang merupakan salah satu program dari Masjid Ulil Albab UII. 

Program tersebut antara lain ULIMAL atau ulil albab beramal yang merupakan 

bantuan pendidikan kepada masyarakat dan siswa yaang berada pada lingkup 

IMKT (Ikatan Masjid Kampus Terpadu) dengan kriteria tertentu, berupa uang dan 

pembinaan, melakukan bantuan kambing kurban kepada desa yang membutuhkan. 

kemudian memberikan kegiatan sosial kepada tempat yang dipilih seperti kepada 

panti asuhan. Selain itu juga memberikan pelayanan cek kesehatan gratis. . 

(Frihastama, 2018) 

b. Orientasi proses internal 

Masjid Ulil Albab UII membangun fondasi kemaslahatan organisasi orientasi 

proses internal dengan meningkatkan fungsi ekonomi dan mewujudkan keadilan. 
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Performa orientasi proses internal dilakukan dengan menyusun empat variabel 

utama kinerja kemaslahatan yaitu sasaran strategi, ukuran, target dan inisiatif 

strategi. Orientasi proses internal diterapkan melalui inisiatif strategi berupa 

program dalam melindungi jiwa.  

Sasaran strategi meningkatkan keadilan memiliki ukuran dari pengelolaan dana 

infak berupa pembentukan program-program yang penyalurannya bukan hanya 

kepada mahasiswa menjadi sasaran namun juga kepada masyarakat sekitar kampus 

UII. Misalnya program pengobatan gratis yang diadakan setiap bulan sasarannya 

kepada mahasiswa dan masyarakat umum. (Frihastama, 2018) 

Sasaran strategi utnuk meningkatkan fungsi ekonomi yaitu dengan ukuran 

kinerja menjalankan forum IMKT. Dalam forum ini membahas masjid-masjid 

sekita kampus UII yang tergabung dalam ikatan masjid kampus terpadu. Masjid-

masjid ini secara materil dan non-materil mendapatkan bantuan dari Masjid Ulil 

Albab. Pemberial non materi berupa pengadaan kajian-kajian pada masjid-masjid 

di dekat kampus UII. Sedangkan bantuan materil dengan adanya bantuan dana 

kepada masjid-masjid sekitar kampus UII untuk kegiatan masjid-masjid tersebut 

terutama pada pembangunan infrastruktur. (Narto, 2018) 

c. Orientasi Tenaga Kerja  

Orientasi tenaga kerja dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi seluruh tenaga kerja pada pengelolaan dana infak di Masjid Ulil Albab. Dalam 

hal pengembangan organisasi dan pengembangan diri untuk tenaga kerja dalam 

pengelolaan dana infak di Masjid Ulil Albab, maka ada beberapa program yang 

dilakukan oleh tenaga kerja dalam pengelolaan dana infak seperti adanya pelatihan 

organisasi seperti pelatihan kesekretariatan dan kebendaharaan yang bertujuan untuk 

pembekalan teori maupun praktek tentang adab maupun manajemen organisasi yang 

akan dilakukan. Selanjutnya adanya pelatihan skill bagi tenaga kerja seperti 

pelatihan imam dan adzan untuk menghasilkan imam shalat dan muadzin yang 

berkualitas, profesional, dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian 

adanya Rapat rutin yang dilakukan setiap pekan bukan hanya bertujuan untuk 

evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan kordinasi namun juga sebagai 
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bentuk pengembangan diri pola pikir dan melatih publik speaking. (Frihastama, 

2018) 

Perencanaan tenaga kerja dilakukan oleh bagian  divisi PEMKAD (pembinaan 

dan kaderisasi). Sementara kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi dilakukan 

melalui sistem rekruitmen dan seleksi yang terencana. Kualifikasi tentang 

pendidikan, pengalaman, keterampilan, pengetahuan, wawasan, akhlak, shariah dan 

aqidah. Kebijakan dari divisi pemkad menggarisbawahi bahwa mendapatkan calon 

tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukanbukanlah perkara yang 

mudah. Oleh karena itu, bagi calon tenaga kerja yang belum memiliki pemahaman 

tentang shariah sesuai klasifikasi masih diberikan kesempatan untuk diterima namun 

akan diberikan pendidikan tambahan atau pendampingan kepada yang 

bersangkutan. 

Keterlibatan tenaga kerja berbakat dilakukan dengan memberikan kesempatan 

kepada tenaga kerja untuk memberikan masukan kepada masjid. Masjid 

memberlakukan adanya pertemuan harian antara atasan dan bawahan disetiap unit 

kerja. Pertemuan diawali dengan bersama-sama membaca Al-quran dan dilanjutkan 

dengan pelaporan dari berbagai unit kerja. Pertemuan manajemen juga secara rutin 

dilakukan seminggu sekali. Pada pertemuan ini manajemen memberikan peluang 

seluas-luasnya kepada tenaga kerja untuk menyampaikan berbagai masukan. Setelah 

melakukan pengkajian mendalam, masukan dari tenaga kerja ditindaklanjuti untuk 

diterapkan. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja dilakukan melalui 

sistem pendidikan dan pelatihan, rotasi jabatan, ataupun melaui penugasan. 

(Frihastama, 2018) 

Sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja memiliki ukuran 

dengan adanya program pembelajaran TPA di desa binaan sehingga bisa 

meningkatkan kualitas tenaga kerja.  

d. Orientasi Pembelajaran 

Fondasi kemaslahatan yang berhasil diidentifikasi untuk mecapai orientasi 

pemberlajaran adalah berasal dari human capitan (modal manusia) dan human 

organisasi (modal organisasi). Modal manusia yang dikembangkan dan 

diberdayakan adalah akal dan hati. Modal manusia terdiri dari pengalaman, 
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pendidikan, keterampilan, pengetahuan, wawasan, aqidah, shariah dan akhlak dapat 

tercukupi melalui sistem rekruimen dan seleksi yang selektif. Tenaga kerja tidak 

hanya berkompetensi dalam tekhnis pengelolaan dana, tetapi juga memiliki 

kompetensi dalam menerapkan nilai agama dikehidupan sehari-hari. Era tekhnologi 

informasi yang berkembang pada saat ini, mempermudah bagian untuk 

mendapatkan informasi tentang latar belakang, pengalaman, aktifitas calon tenaga 

kerja. 

Modal organisasi dikembangkan melalui disain sistem kerja dan proses kerja. 

Pihak manajemen memiliki komitmen terhadap proses pembelajaran. Komitmen 

direalisasikan dengan pengalokasian anggara pendidikan dan pelatihan tenaga 

kerja. Anggaran diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga memenuhi azas 

keadilan bagi seluruh tingkat jabatan tenaga kerja. (Rahayu, 2018) 

Kemutahiran tekhnologi juga dimanfaatkan oleh Masjid Ulil Albab dalam 

membudayakan individu dan organisasi pembelajar. Jaringan internet menjadi 

sarana bagi pengelola dana infak Masjid Ulil Albab, tidak hanya dilakukan oleh 

pengelola sebagai tenaga kerja namun juga seluruh pemangku kepentingan dari 

pengelolaan dana infa tersebut. Tekhnologi whatsApp dan Instagram menjadi 

sarana untuk menciptakan keterbukaan. Berbagai informasi tentang Masjid Ulil 

Albab, informasi terkini, perkembangan program kerja, kegiatan sosial serta 

informasi lainnya. Jejaring media sosial juga dimaksimalkan untuk menjadi media 

pembelajaran. Akun media adalah sarana memberikan pencerahan yang baik. 

Dalam pencatatan keuangan Masjid Ulil Albab belum memaksimalkan peran 

teknologi karena pencatatan dilakukan dalam bentuk manual. Namun pada setiap 

pengeluaran disampaikan kepada jamaah dengan pemanfaatan tekhnologi seperti 

pada saat publikasi pelasanaan sholat jumat di Masjid Ulil Albab dicantumkan pula 

jumlah nominal pemasukan infak jumat pada jumat minggu lalu dengan 

memanfaatkan WhatsApp dan Instagram dalam melakukan publikasi kepada 

jamaah. tapi langkah ini belum konsisten dikerjakan. (Rahayu, 2018) 

e. Orientasi Pelanggan  

Dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan, melakukan kegiatan mendengarkan 

pelanggan. Proses mendengarkan pelanggan dilakukan dibukanya fasilitas call 
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center yang dapat melayani pelanggan. Keluhan, informasi, umpan balik dari pada 

pelaggan dilayani melalui call center, email, whatsApp, Instagram. Seluruh media 

dimanfaatkan dengan baik oleh para pelanggan. Sasaran strategi yang teridentifkasi 

untuk menciptakan orientasi pelanggan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan 

adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan. 

(Frihastama, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 4.2 Bukti publikasi kepada jamaah 

Sumber : Instagram, Youtube, WhatsApp Masjid Ulil Albab 

Pada pengelolaannya, selain adanya transparansi dana infak kepada jamaah, 

program-program yang disajikan oleh Masjid Ulil Albab sudah baik hanya saja masih 

pelu dimaksimalkan pelaksanaanya, dirutinkan kegiatan yang sudah ada serta membuat 

inovasi-inovasi untuk meningkatkan jumlah jamaah. Dengan adanya papan transparansi 

dana dapat meningkatkan kepercayaan jamaah untuk berinfak di Masjid Ulil Albab. 

Bukan hanya itu ditandai juga dengan transparansi kegiatan Masjid Ulil Albab melalui 

publikasi kegaiatn di akun media sosial Masjid Ulil Albab. (Nuraini, 2018) 

f. Orientasi Harta Kekayaan  

Mendapatkan harta kekayaan harus sesuai dengan tuntutan aqidah dan tuntutan 

shariah yang halal dan baik. Karena hal itu dapat mempengaruhi keberkahan harta yang 

didapat. Oleh karenanya Masjid Ulil Albab UII dalam mengelola dana infak senantiasa 

memenuhi orientasi ibadah, orientasi proses internal, orientasi tenaga kerja, orientasi 

pembelajaran dan orientasi pelanggan. Untuk mendapatkan harta, dalam pengelolaan 
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dana infak Masjid Ulil Albab UII senantiasa berdoa kepada yang Maha Memiliki Harta. 

Selesai berdoa seluruh tenaga kerja bekerja sesuai dengan amanah yang telah diberikan 

kepadanya. 

Sementara cara memberlanjakan harta, dalam hal ini dana infak yang diterima dari 

jamaah harus tersalurkan melalui program-program kegiatan pun harus sesuai dengan 

tuntutan aqidah dan tuntutan syariah yaitu halal dan baik. Oleh karena itu dalam proses 

penyaluran dana infak melalui program-program tersebut melalui alokasi asset pada 

orientasi harta kekayaan, orientasi pelanggan, orientasi pembelajaran, orientasi tenaga 

kerja, orientasi proses internal dan orientasi ibadah harus dilakukan dengan penuh 

amanah. Kepercayaan dari para jamaah kepada pengelola dana infak Masjid Ulil Albab 

UII harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.  

Alokasi harta kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orientasi harta kekayaan 

bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan orientasi harta kekayaan. Pemenuhan kebutuhan 

orientasi pelanggan dalam hal ini pemenuhan kebuthan jamaah dan infrastruktur Masjid 

Ulil Albab harus dilakukan dengan penuh hat-hati dan cermat. Pemenuhan kebutuhan 

orientasi pelanggan dilakukan untuk meningkatkan orientasi pelanggan. Pemenuhan 

orientasi pembelajaran dilakukan untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, pendampingan, 

dan pengembangan karyawan. Pemenuhan terhadap kebutuhan orientasi tenaga kerja 

dilakukan untuk pelatihan dan pendampingan. Pemenuha kebutuhan orientasi proses 

internal dilakukan untuk biaya pelayanan, infrastruktur, dan berbagai program-program 

kerja. Pemenuhan kebutuhan orientasi ibadah berkaitan dengan ibadah kepada Allah 

melalui program-program yang meningkatkan kualitas ibadah di Masjid Ulil Albab UII. 

Berkatan dengan pemangku kepentingan, Masjid Ulil Albab UII berbagai kegiatan sosial 

dilakukan seperti pengobatan gratis, bakti sosial, donor darah, bekam, santunan korban 

bencana dan musibah. (Frihastama, 2018) 

Dana infak selain tersalurkan untuk mahasiswa juga untuk masyarakat sekitar UII 

melalui program kegiatan IMKT yang didalamnya penyaluran dana infak Masjid Ulil 

Albab kepada masjid-masjid sekitar kampus. Program IMKT terdiri dari pengajian pada 

masjid-masjid sekitar kampus yang telah dijadwalkan. Pada saat pengajian dilakukan 

salah satu rangkaiannya adalah pembagian sembako dan beasiswa kepada masyarakat 

dan pelajar dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dengan persetujan ketua 



65 

 

 

 

RW. Selain itu, setiap pelaksanaan sholat idul fitri dan sholat idul adha, Masjid Ulil 

Albab menyaluran dana infak kepada masjid-masjid sekitar kampus UII yang tergabung 

kedalam IMKT (Ikatan Masjid Sekitar Kampus). Dana infak yang tersalurkan digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur masjid. (Narto, 2018) 

Masjid Ulil Albab UII memiliki kekayaan yang terdiri dari kekayaan masjid dan 

kekayaan pengurus. Kekayaan masjid merupakan kekayaan dalam bentuk materi atau 

non materi yang diperoleh dari infak jamaah, Universitas Islam Indonesia, dan sumber 

dana lain yang halal, baik, dan tidak mengikat. Sedangkan kekayaan pengurus yaitu 

kekayaan tenaga kerja sebagai pengelola dana infak Masjid Ulil Albab UII. Sebagai 

bentuk pengawasan dalam pengelolaan dana infak maka segala macam asset/harta 

kekayaan masjid dilakukan pencatatan oleh bendaha seperti pemasukan dana infak dan 

melakukan inventarisasi barang masjid. (Rahayu, 2018) 

Manajemen Masjid Ulil Albab dalam penerapannya pada maslahah performa yang 

terdiri dari enam orientasi dapat dilihat dari tabel berikut ini, 

Tabel 4.4 Malahah Performa pada Manajemen Masjid Ulil Albab 

No Orientasi Sasaran strategi  Ukuran kinerja 

1. Ibadah Mewujudkan pengelola yang 

memegang teguh amanah 

Transparansi 

pengelolaan dana 

setiap bulan. 

Senantiasa siap mengalami 

perubahan  

Pertemuan 

rutin/rapat rutin 

untuk mnegvaluasi 

program kerja/ 

pengelolaan dana 

infak yang belum 

baik. 

Meningkatkan fungsi sosial Adanya program 

kegiatan sosial 

dan kemanusiaan 

seperti bakti 

sosial, pengobatan 

gratis, beasiswa. 

2. Proses internal  Meningkatkan keadilan Sasaran dana infak 

kembali kepada 

jamaah baik 

kepada mahasiswa 

maupun 

masyarakat.  
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Meningkatkan fungsi 

ekonomi 

Dengan adanya 

forum IMKT  

3. Tenaga Kerja Menjamin keberlanjutan 

kepemimpinan  

Mengadakan open 

rekruitmen untuk 

regenerasi 

pengurus masjid.  

Meningkatkan pemberdayaan 

tenaga kerja  

Dengan adanya 

program kegiatan 

pengajaran TPA. 

4. Pembelajaran Terintegrasiny a infrastuktur 

IT sebagi media pembelajar 

Publikasi kegiatan 

Masjid Ulil Albab 

dengan 

WhatssApp, 

Instagram,dan 

Youtube. 

5. Pelanggan  Meningkatkan kepuasan 

pelanggan 

Kotak suara 

jamaah 

6. 

 

 

Kekayaan Mewujudkan kebekahan 

harta 

Pengadaan barang 

masjid, program 

social. 

Sumber : Data diolah, 2018 

C. Pembahasan 

 Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional 

atau maksud-maksud yang nyata. (Syamsir, 2013) 

 Fungsi manajemen secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan 

peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan akunting. Terry Lewis 

memberikan memberikan pengertian terkait manejemen keuangan yang memilik 

beberapa aspek meliputi proses Perencanaan (planning), Pengorganisasian 

(organizing), Pengarahan (actuating), dan Pengawasan (controlling). Keempat fungsi 

ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana infak dengan konsep 

maslahah performa yang terdiri dari enam orientasi sebagai indikator.  

1. Manajemen Masjid Ulil Albab 

 Manajemen pengelolaan dana infak  Masjid Ulil Albab terhadap maslahah syariah 

sebagai berikut: 
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a. Perencanaan  (Planning) 

Perencanaan menurut Syamsir dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan 

Manajemen adalah suatu kegiatan menyusun dan menetapkan rencana kegiatan 

untuk sebuah organisasi. Berdasarkan wawancara penelitian bahwa perencanaan 

keuangan Masjid Ulil Albab sudah berjalan dengan baik karena sudah menetapkan 

perencanaan keuangan sebelum pemakaian dana infak. Dengan diterapkannya 

penyusunan RAP pada akhir bulan memudahkan bendahara dalam penetuan 

alokasi penggunaan dana infak yang diperlukan. Juga dengan adanya perencanaan 

keuangan diawal, maka akan mudah menganalisis program yang dibutuhkan dan 

program yang diinginkan untuk pemakaian dana infak. Secara umum, perencanaan 

keuangan Masjid Ulil Albab sejauh ini sudah bagus karena dalam menajalankan 

sistem keuangan, bendahara masjid memiliki tartibul amal yang dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana menurut Manullang bahwa 

perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berorientasi tujuan. Hal ini 

menunjukkan Masjid Ulil Albab dalam merencanakan keuangan sudah baik 

dengan dibuatnya rencana anggaran pelasanaan dengan bertujuan agar program 

kegiatan berjalan dengan lancar. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat 

kekurangan, setiap divisi belum tertib dalam pengumpulan RAP kepada bendahara 

sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga menghambat proses pencairan 

dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan datang.  

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Manullang (1981) pengorganisasi merupakan pengelompokan 

aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada 

individu yang ada dalam organisasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

manajemen telah menerapkan fungsi pengorganisasian yang dapat dilihat dari 

tugas dan wewenagng bendahara dalam mengelola dana imfak Masjid Ulil Albab. 

Bendahara dalam menjalankan fungsi organisasi melakukan pekerjaan yang harus 

dilakukan yaitu dengan mengelompokkan pekerjaan, menetapkan pekerjaan yang 

harus dilakukan, pendelegasian wewenang, dan menyediakan tempat kerja dan 

teknologi pendukung.  
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c. Actuating/Directing 

Menurut Sondang P.Siagian pengarahan/penggerakan adalah Penggerakan 

keseluruhan, usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota 

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efesien, efektif dan ekonomis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerakan yang dilakukan setelah 

adanya proses perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen Masjid Ulil 

Albab ialah dengan menjalankan segala bentuk tugas dan wewenang dari 

bendahara. Tugas dan wewenang tersebut dikerjakan cukup baik terlihat dari segala 

bentuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana infak setiap bulan. Bendahara 

melakukan pelaporan keuangan kepada pihak DPPAI yang kemudian memberikan 

transparansi keuangan kepada jamaah sehingga memberikan kepercayaan kepada 

jamaah. Proses ini berjalan sudah bagus karena pelaksanaan keuangan pada 

beberapa kasus, divisi yang tidak mengajukan RAP pada suatu program kegiatan 

maka bendahara tidak mengeluarkan kas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

ketegasan dari bendahara dalam melaksanakan tugas seorang bendahara. Selain itu 

pada biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi, bendahara mengotrol 

pengembalian nota pembelanjaan yang telah digunakan. Secara umum, pada proses 

pelaksanaan bendahara sudah menjalankan tugasnya dengan baik.  

d. Pengawasan (controlling)  

Soekarno (1982) berpendapat bahwa pengawasan adalah pengendalian atau 

control yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki 

oleh seseorang dengan tugas yang diberikan padanya, menghilangkan kesesuaian 

waktu dengan hasil pekerjaan. Pada fungsi manajemen ini, pada penerapannya 

dalam manajemen Masjid Ulil Albab, sistem pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak DPPAI berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari pelaporan dana infak dan 

pengajuan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan secara rutin dilakukan setiap 

bulan. Pada sistem pengawasan, jamaah pun secara tidak langsung melakuakan 

pengawasan manajemen dan segala kegiatan  Masjid Ulil Albab dengan adanya 

transparansi keuangan dan publikasi kegiatan. Dengan demikian dapat 

meningkatkan kepercayaan jamaah untuk berinfak di Masjid Ulil Albab. 
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2. Maslahah Performa pada Manajemen Masjid Ulil Albab 

Maslahah performa merupakan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

pada diri manusia ataupun perbuatan yang menjauhkan kepada keburukan pada 

diri manusia. Maslahah performa terdiri dari enam orientasi antara lain, orientasi 

ibadah, orientasi proses internal, orientasi pembelajaran, orientasi tenaga kerja, 

orientasi pelanggan dan orientasi kekayaan.  

a. Orientsi Ibadah 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, ada tiga aspek atau indikator 

dalam mencapai aspek ibadah diataranya aspek aqidah, syariah dan akhlak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek ini, pada manajemen atau 

pengelolaan dana infak di Masjid Ulil Albab sangat memerhatikan ketiga aspek 

capaian  orientasi ibadah dengan memegang teguh prinsip aqidah dan syariah 

yang ditunjukkan dalam perencanaan segala bentuk program tidak terlepas dari 

pedoman al-Qur’an dan as-sunnah. Begitu pula untuk mewujudkan aspek 

akhlak pengelola Masjid Ulil Albab melakukan pembinaan dan pendampingan 

untuk meningkatkan kualitas sebagai Takmir Masjid Ulil Albab. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem manajemen di Masjid Ulil Albab menerapkan 

orientasi ibadah. 

b. Orientasi Proses Internal 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Firdaus dalam penelitiannya 

yang berjudul Maslahah Performa untuk Mewujudkan Organisasi 

Berkemaslahatan bahwa proses internal pada sebuah organisasi diwujudkan 

untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Pada proses internal indikator yang harus 

dijalankan yaitu meningkatkan keadilan dan meningkatkan ekonomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada manajemen atau pengelolaan 

dana infak Masjid Ulil Albab mampu meningkatkan keadilan dan fungsi sosial 

karena sasarannya bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa namun juga 

bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang dilakukan 

oleh Masjid Ulil Albab berupa memberikan bantuan sembako dan penyaluran 

dana infak kepada masjid-masjid sekitar kampus untuk pembangunan 

infrastruktur masjid tersebut dengan demikian dapat membantu masyarakat.  
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Pada penelitian sebelumnya, proses internal  sebagai wujud dari melindungi 

kebutuhan jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa hanya dapat dilakukan 

apabila mampu memenuhi kebutuhan organisasi ibadah. Proses internal Untuk 

memastikan seluruh proses dalam manajemen dapat melindungi jiwa maka 

segala bentuk proses yang ada harus merujuk pada syariah. Mulai dari 

merencanakan, melaksanakan dan pengawasan harus sesuai dengan syariah. 

Tujuan utama dari keberadaan proses tersebut adalah agar kepatuhan terhadap 

syariah tetap terjaga. Dapat dilihat bahwa pada manajemen Masjid Ulil Albab, 

terdapat ketentuan atau peraturan dalam mengatur pengelolaan dana infak, 

sebagaimana telah ditetapkannya tartibul amal.  

c. Orientasi Tenaga kerja 

Achmad Firdaus menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya 

kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan orientasi tenaga kerja 

untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan. Pengelolaan tenaga 

kerja untuk keberlanjutan kepemimpinan dilakukan dengan menempatkan 

tenaga kerja pada kedudukan yang tinggi. Ajaran Islam sangat memperhatikan 

kedudukan tenaga kerja di dalam organisasi. Sebelum pekerja memulai bekerja, 

mereka harus mengetahui besaran upah yang diterimanya. Upah buruh harus 

dibayarkan sesegera mungkin. Rasulallah SAW mengancam pengelola 

organisasi yang tidak membayar upah para pekerja. Allah mengelompokan 

perbuatan dzalim terhadap buruh ke dalam kelompok dosa besar. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Hasil tenaga kerja dalam 

sebuah organisasi mendapatkan upah. Hasil penelitian Masjid Ulil Albab 

menunjukkan bahwa tenaga kerja di Masjid Ulil Albab adalah pengurus masjid. 

Pada penerapan orientasi tenaga kerja, pengurus Masjid Ulil Albab tidak 

menggunakan sistem upah namun menggunakan sistem reward dalam bentuk 

pemberian piagam penghargaan kepada pengurus masjid yang telah 

menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu adanya pelatihan, pembinaan dan 

pendapingan sebagai pengurus masjid merupakan salah satu bentuk upah yang 

diberikan karena untuk memenuhi kebutuhan  pelatiahan, pembinaan dan 

pendampingan berasal dari dana infak masjid. Hal tersebut dilakukan  untuk 
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meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian 

pengelolaan dana infak Masjid Ulil Albab telah mencapai orientasi ini.  

d. Orientasi Pembelajaran 

Orientasi pembelajaran merupakan cara pandang terpeliharanya akal. 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa kinerja organisasi perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan bersumber dari tiga faktor yaitu sumber daya 

manusia (kapabilitas pekerja), sistem informasi (kapabilitas sistem informasi) 

dan sumber daya organisasi (motivasi, pemberdayaan, keselarasan). 

Penelitian yang dilakukan di Masjid Ulil Albab menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran belum mencapai titik ini dengan maksimal. Sebagaimana ketiga 

faktor ini yaitu SDM belum ada standarisasi dalam menentukan kualitas 

pengurus masjid yang kompeten. Begitu pula dengan sistem informasi dan 

sumber daya organisasi. Namun sejauh ini, Masjid Ulil Albab mencoba 

menerapkan orientasi pembelajaran dengan mengikuti dan menjalankan segala 

program kegiatan yang telah disusun sehingga mampu memberikan tambahan 

wawasan dan pengalaman baik untuk pengurus Masjid Ulil Albab maupun 

untuk jamaah masjid. Dalam proses pembelajaran pengurus masjid mampu 

meningkatkan kualitasnya melalui pertemuan rutin/rapat rutin karena disana 

seseorang dapat belajar menyampaiakan pendapat, berbicara didepan umum 

dan menambar pengetahuan tentang pengelolaan dana infak yang baik.  

e. Orientasi Pelanggan 

Pelanggan merupakan cara pandang terpeliharanya hubungan dengan 

pelanggan. menurut Firdaus dalam penelitiannya yang berjudul Maslahah 

Performa untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan bahwa pelanggan 

merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan bagi organisasi. 

Pelanggan adalah representasi dari jumlah kebutuhan. Tidak ada organisasi bila 

tidak ada kebutuhan. Sehingga, tidak ada organisasi bila tidak ada pelanggan.  

Pada manajemen Masjid Ulil Albab, pelanggan diasumsikan sebagai 

jamaah Masjid Ulil Albab. Sebagai penerapan orientasi ini, pengelolaan dana 

infak yang dilakukan sasarannya kembali kepada jamaah. sehingga dalam 

menyusun segala program kegiatan memerhatikan kebutuhan jamaah dan juga 
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melihat kepuasan jamaah. Kepuasan jamaah ditandai dengan antusias jamaah 

dalam mengikuti suatu program yang dilakukan Masjid Ulil Albab. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelanggan/jamaah sudah antusias mengikuti 

program kegiatan Masjid Ulil Albab salah satunya ditandai dengan 

meningkatnya jumlah followers atau pengikut pada akun sosial instragram 

Masjid Ulil Albab meningkat. Meskipun begitu namun pada beberapa kegiatan 

di Masjid Ulil Albab jumlah jamaah yang menghadiri belum stabil. Pun pada 

pemasukan dana infak setiap pekan mengalami pasang surut tidak menentu.  

f. Orientasi Kekayaan 

Pada orientasi kekayaan memiliki indikator keberkahan harta. Keberkahan 

harta diperoleh apabila harta dimanfaatkan pada jalan yang benar (halal) dan 

baik. Halal berarti cara mendapatkan harta dan membelanjakannya dilakukan 

sesuai dengan tuntunan shari’ah. Sedangkan makna baik berarti cara 

mendapatkan harta dan membelanjakan harta dilakukan dengan cara yang baik 

sesuai kaidah etika sosial kemasyarakatan. 

Penelitian menunjukkan bahwa orientasi ibadah yang ada di Masjid Ulil 

Albab mampu mengelola harta dengan baik. Harta yang bersumber dari pos 

pemasukan dana infak Masjid Ulil Albab dikelola dalam bentuk program yang 

kemudian sasarannya untuk mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan 

kebutuhannya.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Ulil Albab mampu membawa 

harta kekayaannya pada jalan keberkahan melalui program IMKT yang mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kampus UII. Pada umumnya, 

sebuah masjid memiliki unit pengumpulan zakat sebagai salah satu cara 

membersihkan harta.   

Namun, di Masjid Ulil Albab tidak terdapat unit pengumpulan zakat karena  

secara manajemennya berbeda dengan dana infak yang dihasilkan.  Di kampus 

UII yang menjalankan zakat ialah Lazis UII  sebagai lembaga yang mengurusi 

zakat. 


