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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

1. Judul Pengabdian 

kepada Masyarakat 
: PPM Pendampingan Peningkatan Iman Dan Perekonomian 

Umat Dengan Pendirian Bank Infaq Bersama Wanita Islam 

Jawa Timur) 

2. Tim Pelaksana   

 No. Nama  Jabatan  Bidang 

Keahlian 

Instansi  

Asal 

Alokasi 

Waktu 

(jam/ming) 

1. Jajuk Suprijati,SE.,MM Ketua  Ekonomi 

Pembangunan 

Unitomo 10 

2. Dra. Kurnia Agustina 

Anggraeni,Ak.,MM.,MS 

Anggota 

1 

Akuntansi  Unitomo 8 

3. Riyen Indah Savitri 

(2016330098), 

Anggota 

2 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Unitomo 8 

4 Ida Lutfiani 

(2017310010) 

Anggota 

3 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Pembanngunan 

Unitomo 4 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada organisasi Wanita Islam 

4. Masa Pelaksanaan 

 Mulai  : bulan: Mei                         tahun: 2020 

 Berakhir  : bulan: Juli                          tahun: 2020 

5. Biaya Hibah 

  Tahun ke-1 : Rp. 500.000 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : 

Surabaya  

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya):  

1. Wanita Islam : Sebagai muzaki dan mustahik dan juga yang melaksanakan bank 

infaq dengan majelis taklimnya 

2. Bank Infaq : Sebagai narasumber yang menjelaskan pendirian bank infaq dan juga         

pendamping dalam pelaksanaan bank infaq 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Berdasar hasil analisis langsung terhadap situasi mitra dapat diidentifikasi permasalahan 

yaitu : 

1. Mitra memerlukan pendamping dan pengetahuan  bagaimana agar keshalehan 

sosial terus terasah pada setiap anggota Wanita Isalam  
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2. Mitra memerlukan pendampingan dan pengetahuan manfaat bank infaq dari sudut 

pandang Ilmu ekonomi 

3. Mitra belum memahami tata cara pendirian bank infaq 

Solusi yang ditawarkan  adalah dihadirkan narasumber yang kompeten untuk 

mendampingi dan memberikan ilmu tentang bank infaq 

9 Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada 

manfaat yang diperoleh): 

Pendirian Bank Infaq Di Jawa Timur Dengan Wanita Islam Sebagai Penggerak akan dapat 

meningkatkan perekonomian umat sehingga umat jauh dari kekufuran dan mempunyai 

keimanan yang tinggi. 

10 Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 

ditargetkan: 

Luaran yang ditargetkan berupa: 

 Pendirian Bank Infaq 
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RINGKASAN  

Keshalehan sosial adalah merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah, dan 

ibadah ini mempunyai dampak yang luar bisa untuk perekonomian umat. Peningkatan 

perekonomian menunjukkan kemakmuran bagi umat dan hal ini menjauhkan umat dari 

kekufuran. Umat yang sejahtera yang disenangi oleh Allah, kesejahteraan ini dapat 

diperoleh dengan saling tolong menolong 

Sudut pandang ilmu ekonomi juga membuktikan betapa dampak dan manfaat bila 

ada dana infaq. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan ,selanjutnya akan 

berpengaruh pada permintaan (daya beli ) yang meningkat, kemudian tentunya akan 

berpengaruh pada sisi penawaran yang semakin meningkat. Pengaruh selanjutnya akan 

berpengaruh pada peningkatan Investasi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan 

berpengaruh terlepasnya umat (negara) terlepas dalam jerat kemiskinan (Proverty Trap) 

Perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu, sedangkan mendirikan bank 

infaq untuk menghidarkan umat dari riba dan rentenir adalah perang kecil 

Luaran yang dapat dicapai adalah semakin bertambah keshalehan sosial dan 

bertambah pengetahuan bahwa dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi infaq mempunyai 

dampak yang besar untuk meningakatkan kemakmuran umat. Suatu hal yang paling 

penting adalah semakin termotivasi  dan berkeinginan kuat untuk membentuk bank infaq 

dengan memberdayakan majelis taklim yang sudah dimiliki oleh Wanita Islam.  
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PRAKATA 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah 

Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)  yang berjudul “PPM Pendampingan 

Peningkatan Iman Dan Perekonomian Umat Dengan Pendirian Bank Infaq Bersama PW 

Wanita Islam Jawa Timur dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan PPM ini tidak 

akan terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami megcakan 

terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Dr SoetomoSurabaya yang telah memberikan pendanaan penelitan bagi 

dosen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.  

2. Ketua Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat yang telah mengelola dana pengabdian dengan 

baik sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian laporan pengabdian masyarakat 

3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Surabaya yang juga telah 

memberi dukungan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Bapak dan ibu dosen Studi Ekonomi pembangunan yang telah memberikan masukan dalam 

penyempurnaan laporan  ini 

5. Pihak-pihak lain yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu 

terselesaikannya laporan pengabdian ini. 

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan akhir 

ini. Semoga laporan pengabdian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. Untuk itu kami sangat terbuka dengan kritik dan saran dari para 

pembaca untuk lebih menyempurnakan laporan pengabdian kami. 

 

 

 

                             Surabaya, Juli 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

 Ajaran  dalam Islam adalah agar umatnya melakukan zakat , infaq dan sadaqoh karena 

dengan zakat, infaq dan sedeqah maka Allah SWT akan membersihkan bercak-bercak hitam di 

qolbu sehingga terbuka untuk menerima Nur Ilahi , yang pada akhirnya Iman akan meningkat. 

Keadaan ini terus berlangsung setiapkali manusia melakukan dosa maka qalbu manusia bertambah 

bercak-bercak hitam yang menutup qalbu  sehingga tidak bisa menerima pantulan Nur Ilahi. 

Bercak hitam ini hanya bisa dibersihkan dengan Zakat, infaq san sedeqah. Dalam Alqur’an ayat 

mengenai Zakat Infaq dan Sedeqah selalu diulang-ulang agar manusia selalu ingat dan memahami 

betapa penting untuk melakukan zakat, Infaq dan sedeqah. Dalam Hal infaq perintah tersebut ada 

pada surat: 

“ Kamu tidak akan memperoleh kebajikan , sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta 

yang kamu cintai. Dan apapu yang kamu infaqkan, tentang hal itu , Sungguh Allah 

Mengetahui”( Al-Imran:92) 

“ Wahai orang-orang yang beriman  Infaqkanlah Sebagian dari hasil usahamuyang baik-

baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu 

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya, meainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan 

ketahuilah bahwa Allah Mahakaya , maha Terpuji (Al- Baqarah :267) 

 Surat Al- Munafiquun juga menjelaskan penyesalah bagi orang-orang yang tidak 

melakukan infaq dan sedekah pada masa kelonggaran di masa hidupnya : 

“ Dan infaqkanlah Sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian 

datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia brkata (menyesali), “Ya 

Tuhanku,sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian ) ku sedikit waktu lagi, maka aku 

dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-rang yang saleh.” (Al-Munafiquun:10). 
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Penjelasan diatas jelas sekali bahwa melakukan Zakat, Infaq dan sedeqah itu merupakan 

perintah dari Allah SWT dan apabila itu perintah maka harus dilakukan bagi umat muslim yang 

beriman. 

Kehidupan berbangsa , mengajarkan bahwa kehidupan saling tolong menolong sudah 

mengakar dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila , pada sila ke lima mengajarkan 

bangsa Indoesia untuk suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Selain gemar memberikan 

pertolongan , butir lain dari sila kelima Pancasila adalah jauh dari sikap pemersan pada pihak lain, 

artinya dalam kegiatan perekonomian tidak ada praktek ijon, rentenir , perampasan terhadap hak 

orang lain dan lain sebgainya yang merugikan baik secara ekonomi, harkat dan marabat orang lain. 

Sila kelima dari Pancasila ini  merupakan cerminan budaya asli bangsa Indonesia untuk saling 

tolong menolong yang harus selalu di jaga dan dirawat agar tercapainya kemakmuran masyarakat 

Indonesia. 

Berdasarkan ajaran dalam Alqur’an dan kearifan lokal  yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

yang sudah  dijelaskan diatas PW Wanita Islam Jawa Timur  mengajak anggota yang ada di PD 

dan PC Wanita Islam Jawa Timur untuk melakukan kegiatan nyata yang bermanfaat untuk umat 

dalam meningkatkan iman dan perekonomian umat. Program yang ditawarkan adalah membentuk 

Bank Infaq. Organisasi Wanita Islam dipandang memenuhi salah satu syarat untuk mendirikan 

bank infaq yaitu berbadan hukum dan mempunyai strukur organisasi, sedang persyaratan lain 

dapat menyusul. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan misi mulia ini adalah bahwa 

anggota Wanita Islam Belum ada yang berpengalaman dalam pendirian dan pengelolaan bank 

infaq, untuk itu perlu adanya pendampingan dari pihak yang berkompeten yaitu dari bank infaq 

pusat 

 Dimasa pandemi Covid 19 mendirian bank infaq merupakan waktu yang tepat. Kondisi 

pandemi yang terjadi saat ini melumpuhkan segala sendi kehidupan dan perekonomian 

masyarakat.  Banyak terjadi PHK karena proses produksi tidak berjalan, sehingga perusahaan 

dengan terpaksa melakukan kebijakan tersebut . Pertumbuhan ekonomi juga mengalami 

penurunan bahkan sampai pada titik angka negatif. Negara Adi daya seperti Amerika Serikat pun 

tidak berdaya menghadapi kondisi pandemi Covid 19. Lumpuhnya perekonomian menyebabkan 
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berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan masyarakat, selanjutnya berdampak pada turunnya 

daya beli masyarakat. Bila kondisi seperti ini terus berlangsung maka kondisi resesi tidak dapat 

dihindari yang tentunya semakin mempersulit kondisi ekonomi masyarakat. 

 Adapun manfaat didirikan bank Infaq adalah dapat meningkatkan keshalehan sosial, 

dimana keshalehan sosial ini sangat dicintai Allah SWT. Keshalehan sosial ini akan tumbuh bila 

selalu diasah dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk diri sendiri , bank infaq 

bermanfaat untuk mencegah praktek rentenir dan riba. Program pendirian Bank Infaq adalah dapat 

memberi pengetahuan pada anggota tentang tata cara pendirian bank infaq. Metode 

Pelaksanaannya adalah diawali dengan melaksanakan Webinar Nasional dengan menghadirkan 

narasumber yang berkompeten dibidang ini. 

  

1.2. Permasalahan Mitra 

 Anggota Wanita Islam sebagai mitra bekerja sama dengan pendamping ( yang juga 

merupakan pengurus) telah mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi dan berusaha untuk 

dipecahkan adalah : 

1. Mitra memerlukan pendamping dan pengetahuan  bagaimana agar keshalehan sosial terus 

terasah pada setiap anggota Wanita Isalam  

2. Mitra memerlukan pendampingan dan pengetahuan manfaat bank infaq dari sudut pandang 

Ilmu ekonomi 

3. Mitra belum memahami tata cara pendirian bank infaq 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

2.1. Solusi Yang Disepakati dan luaran  

 Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka solusi yang disepakati adalah  

dengan mengundangkan narasumber yang berkompetenmdi bidang Zakat Infaq dan Sedeqah. Nara 

sumber tersebut adalah  

1. Prof. Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi ,Guru besar FEB Universitas Muslim Indonesia 

Makasar, yang menjelaskan tentang masalah keshalehan sosial yang  merupakan amalan 

yang sangat disukai Allah SWT 

2. Prof. Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak Guru Besar FEB Universitas 

Dr. Soetomo Surabaya yang menjelaskan manfaat Zakat , Sedeqah dan Infaq dari sudut 

pandang ilmu  ekonomi 

3. Ir Chridono HT Utomo Ketua Umum Bank Infaq, Ketua UMKM MES DKI, yang 

menjelaskan tentang tata cara pendirian bank infaq 

Solusi yang disepakati dan luarannya, disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1. Solusi Yang Disepakati untuk Mengatasi Masalah 

No. Solusi Yang Disepakati Luaran 

1 Menjelaskan apa, bagaimana dan manfaat 

keshalehan sosial 

Pengetahuan dan kecerdasan 

tentang keshalehan sosial mitra 

meningkat  

2 Menjelaskan bagimana manfaat (multiplier effect)  

dari Zakat, Infaq (ZIS) dan sedekah dilihat dari 

sudut pandang Ilmu ekonomi 

Pengetahuan dan kecerdasan 

mitra tentang manfaat 

(multiplier effect) dari ZIS 

meningkat  

3 Menjelaskan tata cara pembentukan bank Infaq Pengetahuan mitra meningkat 

dan  
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2.2. Target  

Dengan mendasarkan pada permasalahan yang ada maka target yang ingin dicapai dengan 

diadakan Webinar Nasional adalah:  

1. Memperkuat keimanan dan keshalehan sosial  

2. Memahami manfaat ZIS dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi 

3. Terbentuknya Bank Infaq yang merupakan binaan PW Wanita Islam 

 

2.3. Luaran Yang dicapai 

 Luaran yang dicapai dalam pendampingan ini adalah : 

1. Semakin meningkat keshalehan sosial sehingga perekonomian meningkat dan pada akhirnya 

tercapai kesejahteraan umat lahir dan batin.    

2. Semakin meningkat pengetahuan tentang manfaat infaq dilihat dari sudut pandang ilmu 

ekonomi 

3. Menjadi motivasi yang kuat untuk mendirikan bank infaq dan disepakati berdirinya bank 

Infaq oleh anggota  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

  

3.1. Metode Ceramah /Seminar /Webinar 

 Kegiatan untuk mewujudkan atas solusi yang ditawarkan dan disepakti dilaksanakan 

dengan cara Webinar tidak tatap muka karena mematuhi standart new normal akibat adanya covid 

19. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Tahapan Kegiatan 

No. Kegiatan Indikator Hasil 

1 Koordinasi antara anggota tim 

pelaksana dengan Narasumber  

Menghasilkan kesepakatan waktu pelaksanaan Webinar 

antara tim pelaksana PPM dengan Narasumber 

2 Perencanaan teknis Webinar 

yang akan dilaksanakan 

sehingga bisa berjalan dengan 

baik sesuai dengan rencana.  

Susunan acara , tanggal pelaksanaan, menyampaikan 

link pendaftaran : (https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6 

) pada  peserta (mitra) 

3 Mempersiapkan segala sesuatu 

yang terkait dengan 

pelaksanaan Webinar 

Mempersiapkan Webinar dengan menggunakan zoom 

dan menyampaikan link kepada mitra dan menyiapkan 

link yang akan digunakan. Adapun Linknya adalah: 

https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQ

khBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09 

Meeting ID: 834 1196 6997 

Password: WIJATIM 

4 Pelaksanaan Webinar Pelaksanaan webinar 5 Juli 2020 jam 10.00-12.00 

5 Pembuatan laporan  1. Vidio You tube :  https://youtu.be/oznzNu-8G8Q 
2. Link Sertifikat : 
https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfc
P_TaEv-NnFi_TAMQxXg 
 

 

 Metode yang digunakan dalam usaha meningkatkan pengetahuan mitra adalah dengan 

menggunakan metode ceramah / webinar, dimana narasumber menyapaikan materinya kemudian 

dilanjutkan dengan tanya jawab. Adapun kinerja pengabdian dalam bentuk seminar ini bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan mitra. 

https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6
https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09
https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09
https://youtu.be/oznzNu-8G8Q
https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfcP_TaEv-NnFi_TAMQxXg
https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfcP_TaEv-NnFi_TAMQxXg
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3.2. Kontribusi Setiap Anggota Dan Kepakarannya 

Kegiatan PPM (Program Pemberdayaan  Masyarakat) yang diusulkan ini akan dilakukan oleh tim 

yang terdiri dari 4 orang yang memiliki latar belakang ilmu Ekonomi atau program studi Ekonomi 

Pembangunan dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat  pendampingan, pelatihan 

ketrampilan, perancangan, pengembangan produk, dan penerapan teknologi tepat guna. Susunan 

tim pelaksana dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2.Susunan Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat 

No Nama dan Jabatan dalam Tim 

Pengabdian 

Bidang Keahlian Tugas 

1 Jajuk Suprijati,SE.,MM 

(Ketua ) 

Ekonomi 

Pembangunan dan 

Manajemen 

Pemasaran 

 Berkoordinasi dengan 

narasumber 
 Melakukan pendampingan 

dalam Webinar bersama 

Narasumber 

2 Dra. Kurnia Agustina 

Anggraeni,Ak.,MM.,MSA 

Akuntansi  Melakukan pendampingan 

dalam Webinar dengan 

Narasumber  
 Menghimpun infaq yang 

terkumpul 

3 Riyen Indah Savitri  Mahasiswa 

Akuntansi 

 Merekap data 

 Membantu menyusun 

laporan 

4 Ida Lutfiani Mahasiswa 

Ekonomi 

Pembangunan 

 Merekap data 

 Membantu menyusun 

laporan 
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BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

4.1. HASIL PENDAMPINGAN 

 Hasil pendampingan  

4.2. PEMBAHASAN  

 Kegiatan pengabdian masyarakat dengan sasaran anggota Wanita Islam Jawa Timur telah 

berhasil mengadakan seminar nasional yang dilaksanakan melalui daring dengan menggunakan 

aplikasi Zoom dan diahdiri 88 partisipan yang berasal sabang sampai Merauke. Dalam Webinar 

ini dapat mengumpukan infaq dari peserta Webinar sebesar 3.000.000. Pencapaian yang perlu 

disyukuri karena dana tersebut bisa digunakan untuk pendirian awal Bank infaq meskipun dananya 

masih kurang jumlahnya. Syarat awal pendirian bank infaq adalah mempunyai dana sebesar 

10.000.000. Keyakinan anggota dan pengurus dana tersebut akan dapat tercapai.  

 

Gambar 4.1.Sambuan Ketua Umum Wanita Islam Ibu Dra.Hj Marfuah Musthofa, M.Pd 
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Gambar 4.2. Peserta Webinar sebanyak 88 peserta 

 

 Webinar nasinal ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang ZIS (Zakat 

Infaq dan Sedeqah). Tiga narasumber yang hadir menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya. 

Narasumber yang pertama Prof.Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi menyampaikan materi infaq 

dilihat dari sudut pandang bahwa amalan ini adalah perintah Allah SWT. Narasumber ke dua Prof. 

Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak membahas manfaat infaq dari sudut pandang 

ilmu ekonomi yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi perekonomian dan kesjahteraan 

umat. Narasumber ke tiga Ir Chridono HT Utomo yang merupakan ketua bank infaq dan ketua 

UMKM MES DKI menjelaskan teknis pedirian bank infaq, dimana inti dari pemaparannya adalah 

pendirian bank infaq itu mudah , diperlukan tekat yang kuat dan istiqomah dalam mendirikan bank 

infaq. 

 Nara sumber pertama Prof.Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi menyampaikan bahwa harta 

yang sebenarnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah yaitu berupa Zakat , infaq dan 

sedeqah. Ada dua amalan  keshalehan dalam islam yaitu keshalehan pribadi (Shalat, Puasa dan 

zikir) dan keshalehan sosial (Zakat,Infaq sadaqoh dan wakaf). Dari kedua keshalehan ini yang 

paling disukai Allah adalah keshalehan sosial. Hal ini meunjukkan bahwa ini adalah perintah Allah 

dan Allah akan marah bila tidak dilaksanakan Tolong menolong dengan melaksanakan perintah 
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Allah ini akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan, dan apabila kemiskinan berkurang akan 

mengurangi kekufuran .  

 Terkait dengan pengambilan ZIS pada masyarakat,  narasumber memberikan arahan perlu 

dibangun sistem pengumpulan ZIS . Sitem tersebut yaitu : yang pertama adalah dengan pemaksaan 

yaitu langsung diambil 2,5% dari penghasilannya, meskipun memaksa tapi tetap atas persetujuan 

dari nasabah (umat), tips yang kedua adalah Pribadi-pribadi langsung memotong 2,5%  

penghasilannya dan pada waktu tertentu langsung di infaqkan tanpa harus menghitung jumlah 

yang terkumpul.  

  

 

Gambar 4.3. Narasumber Prof.Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi 
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Gambar 4.4. Materi Prof.Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi 

 

 Narasumber yang kedua yaitu Prof. Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak, 

ahli ekonomi dan pernah menjadi paraktisi dengan menjabat di salah satu BUMN membahas 

bagaimana manfaat dari dana Infaq ini untuk kemakmuran umat. Narasumber menekannkan 

bahwa dana ini adalah dana murah yang tentunya akan menarik para investor untuk mendapatkan. 

Secara Umum penyaluran dana dari infaq muzaki ke mustahik akan dapat meingkatkan 

perkonomian umat. Ada atau tidak ada Lembaga yang menyalurkan tetap saja akan dapat 

berpengaruh terhadap meningkatknya perekonomian rakyat. Tetapi bila ada Lembaga yang 

menyalurkan maka dana yang terkumpul akan dapat disalurkan lebih baik dan lebih tepat sasaran 

sehingga kemakmuran umat yang diharapkan dapat dicapai dengan lebih baik. Maka dari itu perlu 

adanya Lembaga seperti bank bank infak untuk memakmurkan perekonomian umat.  

 Penjelasan dari narasumber adalah bahwa bila dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi 

adalah dana dari umat (muzaki) di  kumpulkan ke bank infaq , kemudian dari bank infaq disalurkan 

ke umat (mustahik). Penyaluran dana ini akan dapat meningkatkan perekonomian umat. 

Selanjutnya bila perekonomian meningkat maka akan dapat meningkatkan permintaan, 
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selanjutnya kenaikan permintaan ini akan meningkatkan supply yang pada dasarnya akan 

meningkatkan investasi. Keadaan yang lebih baik akan tercapai dan tantangan dalam 

pembangunan dapat diselesaikan. Tantangan ini adalah tantangan seperti adanya covid 19, 

financial market dimana nilai rupiah menguat dan harga saham (IHSG) yang stabil . Tantangan 

terpenting adalah umat akan terhindar dari jerat kemiskinan (Proverty trap). Selain tantangan ada 

juga kendala yang harus diatasi adalah (1) lingkungan dunia usaha (risk) yaitu persaingan tidak 

sehat, praktek monopoli dimana pasar hanya dikuasai oleh perusahaan besar., (2) Compact 

Advantage adalah bagaima masysrakat untuk dapat mencintai produk sendiri sehingga dapat 

mengurangi impor barang dari negara lain, (3). Skala usaha (effisiensi), UKM dan industry harus 

ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk yang bersal dari luar. 

 

  

Gambar 4.5. Narasumber Prof. Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak, 
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Gambar 4.6. Materi Prof. Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak, 

 

Narasumber ketiga Ir Chridono HT Utomo Ketua Umum Bank Infaq, Ketua UMKM MES 

DKI. Dalam penjelasannya bapak Chridono lebih banyak memberikan motiasi bahwa mendirikan 

bank infaq itu sangat mudah.Syaratnya adalah mempunyai rekening di bank Syariah dan 

mempunya majelis taklim. Narasumber memberikan gambaran bahwa perang terbesar adalah 

melawan hawa nafsu sedangkan melawan, riba dan rentenir adalah perang kecil. Dengan didirikan 

bank infaq diharapkan perekonmian dengan sistim Syariah akan berjalan dan kemakmuran umat 

akan tercapai karena pinjam meminjam uang tanpa riba 
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Demi tata kelola lembaga yang baik, maka Bank Infaq menerapkan: 

1. Berbadan hukum. 

2. Struktur Organisasi,  

3. Standarisasi dan pelatihan Pengurus. 

4. Memiliki rekening Bank Syariah. 

5. Standard Operational Procedure (SOP). 

6. Aplikasi Core System. 

7. Manajemen resiko. 

8. Pendampingan dan Monev dari Pusat 

 

4.3. LUARAN YANG DICAPAI 

 Luaran yang dapat dicapai adalah semakin bertambah keshalehan sosial dan bertambah 

pengetahuan bahwa dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi infaq mempunyai dampak yang besar 

untuk meningakatkan kemakmuran umat. Suatu hal yang paling penting adalah semakin 

termotivasi  dan berkeinginan kuat untuk membentuk bank infaq dengan memberdayakan majelis 

taklim yang sudah dimiliki oleh Wanita Islam.  

4.7. Narasumber Ir Chridono HT Utomo 

 

4.8. Materi Ir Chridono HT Utomo 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

1. Keshalehan sosial adalah merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah, dan ibadah ini 

mempunyai dampak yang luar bisa untuk perekonomian umat. Peningkatan perekonomian 

menunjukkan kemakmuran bagi umat dan hal ini menjauhkan umat dari kekufuran. Umat 

yang sejahtera yang disenangi oleh Allah, kesejahteraan ini dapat diperoleh dengan saling 

tolong menolong 

2. Sudut pandang ilmu ekonomi juga membuktikan betapa dampak dan manfaat bila ada dana 

infaq. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan ,selanjutnya akan berpengaruh pada 

permintaan (daya beli ) yang meningkat, kemudian tentunya akan berpengaruh pada sisi 

penawaran yang semakin meningkat. Pengaruh selanjutnya akan berpengaruh pada 

peningkatan Investasi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berpengaruh terlepasnya 

umat (negara) terlepas dalam jerat kemiskinan (Proverty Trap) 

3. Perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu, sedangkan mendirikan bank infaq 

untuk menghidarkan umat dari riba dan rentenir adalah perang kecil  

5.2. SARAN 

1. Keshalehan sosialharus terus diasah dengan membuat menjadi kebiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari dan tentunya secara rutin dihadirkan ustad atau orang yang berkompeten di 

bidang keshalehan sosial untuk mengasah keshalehan sosial anggota Wanita Islam 

2. Keseimbangan ilmu agama dan ilmu duniawi harus seimbang sehingga umat mendapatkan 

informasi yang utuh. 

3. Segera dibentuk bank infaq dan bank infaq pusat untuk memberikan pelatihan dan 

pendampingan 
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REFERENSI 

Assagaf Aminullah Power point 

Ramli  Mansyur , Power Point 

Utomo Chridono HT, Power Point 

Vidio Youtube:  https://youtu.be/oznzNu-8G8Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oznzNu-8G8Q


Lampiran 1 : Fliyer Webinar Nasional 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Webinar "INFAQ DAN PERANNYA DALAM 

MENINGKATKAN KEIMANAN DAN PEREKONOMIAN  UMAT" GRATIS✨ bersama 

Pengurus Wilayah Wanita Islam Jatim dengan: 

Narasumber: 

1. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE.MSi. 

2. Prof. Dr. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak,  

3. Ir Chridono HT Utomo  

 

Moderator: 

Dr. Nur Sayidah., SE.,MSi.,Ak.(Ketua Umum Pengurus Wilayah Wanita Islam). 

 

Sambutan: 

Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M.Pd (Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam.) 

 

Pelaksanaan: 

Hari, tanggal : Ahad, 5 Juli 2020 

Waktu           : 10.00  - 12.00 WIB 

 

Pendaftaran : https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6 

Info lebih lanjut :  

-Ibu JaJuk: 085100605868 

-Nadira: 082264547254         

-Isfia: 081216285081 

 

Wassalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6


 



 

Lampiran 2 : Link Zoom 

Assalamu'alaikum wr. wb 

Berikut informasi untuk bapak/ibu peserta Webinar " Infaq Dan Perannya Dalam Meningkatkan 

Keimanan & Perekonomian Umat" terkait pelaksanaan kegiatan : 

 

1. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 5 Juli 2020 pukul 10.00-selesai 

2. Seluruh peserta dimohon sudah mengunduh aplikasi Zoom 

3. Peserta dimohon mengikuti tata tertib pelaksanaan Webinar PWWI Jatim 

4. E-certificate akan diunggah kedalam google drive setelah kegiatan selesai dan bisa diunduh 

melalui link yang akan kami share di grup 

5. Berikut link zoom: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09 

Meeting ID: 834 1196 6997 

Password: WIJATIM 

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami sampaikan Terimakasih🙏 

Wassalam.  

 

PW WI Jatim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kegiatan  Link 

1 Pendaftaran https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6 
 

2 Zoom https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4
QWJTanJNZz09 
Meeting ID: 834 1196 6997 
Password: WIJATIM 

3 Vidio Youtube https://youtu.be/oznzNu-8G8Q 
 

4 Sertifikat https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfcP_TaEv-
NnFi_TAMQxXg 
 

https://forms.gle/87i54wGvA5JkS7Ld6
https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09
https://us02web.zoom.us/j/83411966997?pwd=M21rQkhBZmEzZW15d0J4QWJTanJNZz09
https://youtu.be/oznzNu-8G8Q
https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfcP_TaEv-NnFi_TAMQxXg
https://drive.google.com/folderview?id=1kKXJuNV9dmTfcP_TaEv-NnFi_TAMQxXg


Lampiran 3 : Peta Lokasi 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 : Materi /PPT Narasumber 

1. Prof. Dr.H. Mansyur Ramli, SE.,MSi ,Guru besar FEB Universitas Muslim Indonesia Makasar,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

2. Prof. Dr. Dr H. Aminullah Assagaf, SE., MS., MM., M.Ak Guru Besar FEB Universitas Dr. 

Soetomo Surabaya  

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ir Chridono HT Utomo Ketua Umum Bank Infaq, 

 

 

             

 

 

  

 



 

 

  

  

  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


