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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa inggris, management, yang 

berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah 

sebagai proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya 

koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.1  

Menurut Nickels, McHugh and McHugh, sebagaimana yang dikutip oleh Erni 

Tisnawati dan Kurniawan Saefullah manajemen menyatakan bahwa: 

“Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan oganisasi melalui 

rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya”.2 

Menurut G.R Terry Manusia merupakan unsur yang terpenting adalah 

pengorganisasian. Manusia di dalam tugas-tugasnya saling berhubungan, 

menjalankan tugas-tugasnya yang saling berhubungan. Tujuan dari organisasi adalah 

untuk membimbing manusia bekerjasama secara efektif.3 Manajemen merupakan 

suatu proses kerangka kerja yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi di 

dalam suatu lembaga sosial melalui perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan 

evaluasi agar manajemen yang dilakukan bisa mengarah kepada kegiatan-kegiatan 

                                                           
1 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2009. Manajemen Dakwah. Jakarta, Kencana, hal.9 
2 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta, 

Kencana, hal. 6. 
3 G.R Terry, 1993. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara, hal.73. 
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secara efektif dan efisien. Manajemen tidak dapat dipisahkan dari peran keuangan 

dalam proses pembelajaran untuk mengatur keuangan yang ada di dalam organisasi 

agar bisa berjalan dengan baik, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola 

keuangan yang baik dalam penyelenggaraan di dalam suatu lembaga dakwah. 

Keuangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang 

segala aktivitas baik formal maupun informal. Dengan pengelolaan yang baik maka 

aktivitas atau kegiatan yang ada di lembaga tersebut akan berjalan dengan baik, 

seperti yang diungkapkan oleh mulyasa : 

”Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat 

menentukan bagi pendidikan yang ada di sekolah, dan direncanakan, dipergunakan 

secara baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga biaya merupakan komponen 

produksi yang 

menentukan terlaksanannya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama 

komponen yang lainnya.”  

Peran keuangan dalam suatu organisasi dakwah memerlukan adanya manajemen 

keuangan. Terkait dengan keuangan di dalam sebuah lembaga dakwah, banyak 

permasalahan yang muncul yaitu, minimnya anggaran dan penyimpangan penyaluran 

dana. Dengan adanya manajemen keuangan yang jelas, yaitu antara biaya pemasukan 

dan biaya pengeluaran, maka permasalahan keuangan yang rancu dan terjadi pada 

masa sekarang ini akan semakin berkurang. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam 

cara mengatur keuangan, karena keuangan merupakan komponen yang menentukan 

terlaksanannya kegiatan – kegiatan dalam suatu organisasi. Keuangan yang ada dalam 

suatu organisasi apabila diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat 
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pada sasaran, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi 

tersebut. Salah satu kewajiban manajemen adalah mengembangkan pola pendanaan 

yang sesuai dengan profil atau imbalan bisnis dan dapat disesuaikan guna memenuhi 

kebutuhan perusahaan atau lembaga dakwah yang timbul kemudian.4 

Berdasarkan surat keputusan menteri agama no. 6 tahun 1979 tentang susunan 

organisasi departemen agama, lembaga dakwah dimaksudkan semua organisasi Islam 

baik yang sifatnya lokal, berlevel daerah atau nasional. Lembaga Dakwah pada 

hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan, seperti subjek, objek dakwah.5 

Peneliti menyadari bahwa lemaga dakwh sangat penting untuk dap mengembangkan 

agama Islam. 

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia disingkat “Dewan Da’wah”, didirikan pada 

tanggal 26 Februari 1967 oleh para ulama pejuang diantaranya adalah Bpk. 

Mohammad Natsir (Mantan Perdana Menteri RI, setelah berhasil dengan ide besarnya 

yaitu  mosi integral yang bermuara pada Negara Kesatuan Republik Indonesia – 

NKRI). 

 Dewan Da’wah adalah organisasi da’wah yang berbadan hukum, yang kini telah 

berkembang ke seluruh  tanah air di 30 provinsi dan lebih dari 100 di kotamadya 

& kabupaten, dengan kantor pusat di Jalan Kramat Raya No. 45  Jakarta. 

                                                           
4 Erich A. Helfert, 1996. Teknik Analisis Keuangan. Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 

hal.236. 

5  Amin, Samsul Munir. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah,hal.95 
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Landasan geraknya adalah kewajiban setiap Muslim dalam melaksanakan 

da’wah (Q.S. Al-’Imran : 104). 

 Maksud dan Tujuannya didirikan Dewan Da’wah adalah Terwujudnya tatanan 

kehidupan yang Islami, dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu da’wah di 

Indonesia berasaskan Islam, taqwa dan keridhaan Allah Ta’ala(Pasal 2 Anggaran 

Dasar Dewan Da’wah) 

 Dewan Da’wah juga bekerja untuk membangun solidaritas Islam  internasional 

bersama organisasi - organisasi da’wah yang lain di berbagai negara ke arah 

terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil’alamin.  

 Pada tingkat internasional Dewan Da’wah antara lain menjadi anggota pada Al-

Haiah Al-’ulya Littansik Al-Munazhomat Al-Islamiyah yang berpusat di Makkah 

Al-Mukaramah, International Islamic Council for Da’wah and Relief  (IICDR). 

Sedangkan pada tingkat  regional menjadi anggota Regional Islamic Da’wah 

Council of Southest Asia and the Pacific (RISEAP) yang berpusat di Kuala 

Lumpur. 

Dewan Dakwah Islam Indonesi merupakan lembaga dakwah yang berada di Masjid 

Al Munawwarah Lt. II, Jl. Imam Bonjol GG. Beringin No. 23 Lebak Manis, Suka 

Jawa. Adapn Visi dan Misi Dewan Dakwah sebagai berikut. 
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Visi Dewan Da’wah :  

Menjadikan Dewan Da’wah sebagai lembaga  Da’wah Ilallah yang kaffah dan 

berkualitas dalam semangat amal jama’i untuk kemaslahatan ummat 

 

Misi Dewan Da’wah :  

1. Menanamkan Aqidah; 

2. Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah haddamah; 

3. Menyiapkan du’aat untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan; 

4. Penyediaan dan meningkatkan sarana  untuk peningkatan kualitas da’wah; 

5. Membina dan meningkatkan kemandirian umat; 

6. Menyadarkan umat akan kewajiban da’wah; 

7. Mengembangkan jaringan kerjasama da’wah dan ekonomi serta koordinasi ke 

arah realisasi amal jama’i; 

8. Meningkatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan ummat dalam rangka 

mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

9. Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung 

terciptanya  perdamaian dunia; 

10. Menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al Qur-an dan As-Sunnah 

dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang islami. 

Manajemen keuangan yang ada di Lembaga DDII diharapkan mampu mencatat dan 

menjelaskan dari mana saja sumber keuangan dan untuk apa saja dana itu digunakan. 

Penelitian ini membuat dua jalur yaitu pemasukan dan pengeluaran. Dengan adanya 
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manajemen yang baik dapat diwujudkan tujuan yang sudah dinginkan oleh lembaga. 

Dengan dana yang sudah diperoleh, lembaga mampu mengatur keuangan yang ada, 

dan dapat dikembangkan lagi denagn manajemen yang baik. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tersebut maka penelitian mencari persoalan manajemen 

keungan yang ada di Lembaga DDII, sebagai Lembaga Dakwah pelaksanaan 

manajemen keuangan di Dewan Dakwah Islam Indonesia tentunya terdapat hal - hal 

yang spesifik. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian tentang “Manajemen 

Keuangan Pada Lembaga Dakwah Study Kasus Pada Dewan Dakwah Islam 

Indonesia Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Dewan Dakwah Islam 

Indonesia Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Dewan 

Dakwah Islam Indonesia Lampung ? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritik 

a. Untuk mengembangkan ilmu dibidang manajemen keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran dan pemasukan di lembga. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ilmiah yang 

dapat di pergunakan untuk suatu lembaga yang bergerak dibidang organisasi 

non profit. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui pemasukan dan 

pengeluaran yang ada di lembaga. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi 

perpustakaan fakultas. 

c. Bagi lembaga 

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi ketua dalam mengatur keuangan yang 

ada di lembaga. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan segala sesuatu yang ada 

Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung. 

 

E. Definisi Konsep 

Pada intinya pengertian dasar dari konsep merupakan unsur pokok dari suatu 

penelitian. Konsep adalah sekelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok 

perhatian.6 Maka dari itu sebuah skripsi yang baik diharapkan tidak hanya berguna 

bagi peneliti sendiri, akan tetapi berguna bagi siapa saja yang membutuhkankannya. 

Oleh karena itu perlu adanya penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada 

judul penelitian. agar tidak terjadi salah penafsiran pada judul penelitian . 

                                                           
6 Koentjoroningrat, 1994. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Gramedia Pustaka 

Utama, hal.21. 
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Pada bagian ini, peneliti menjelaskan melalui judul yang di angkat dalam penelitian 

ini, yang artinya akan dijadikan landasan pada pembahasan selanjutnya: 

1. Manajemen 

George R. Terry dan Leslie W. Rue mengemukakan manajemen adalah suatu proses 

atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.7 

2. Manajmen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktifitas yang berhubungan dengan usaha 

untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Jadi 

yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah suatu proses kegiatan yang 

sudah direncanakan dan dilaksanakan untuk mengelola dan mengalokasikan dana 

tersebut dengan baik. 

3. Lembaga Dakwah 

Lembaga Dakwah pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan, seperti 

subjek, objek dakwah. Ada beberapa potensi yang rasional bagi lembaga dakwah 

untuk dapat mengembangkan agama Islam, memajukan umat dan keikutsertaannya 

mensukseskan pembangunan nasional. 

Potensi-potensi tersebut antara lain: 

1. Jumlah yang banyak dan merata 

Perkembangan Lembaga dakwah sangat pesat dan hampir merata di wilayah 

Indonesia. 

                                                           
7 George R. Terry dan Leslie W. Rue, 1992. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta, PT. 

Bumi Aksara, hal.1. 
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2. Tradisi amal yang lama 

Lembaga dakwah, seperti badan-badan dakwah dan organisasi Islam lainnya 

mempunyai tradisi amal yang panjang. Amal, walaupun kadang-kadang diartikan 

secara sederhana tetapi menjadi ciri yang melekat dengan keberagaman, karena 

memang pada dasarnya agama Islam adalah agama yang menekankan pada amal. 

Lahirnya ratusan ribu masjid, mushalla, madrasah, pesantren, rumah yatim dan 

semacamnya disebabkan oleh dorongan beramal dari berbagai lembaga dakwah. 

3. Bekerja tanpa pamrih 

Sejalan dengan tradisi amal, umumnya kegiatan-kegiatan itu dilakukan tanpa pamrih 

materiil, selain mencari ridlo Allah SWT. Dimasa lalu, konsep “amal” diartikan 

sebagai bekerja yang tidak mencari bayaran.  

Dewasa ini, pengertian tanpa pamrih seperti ini, umumnya hanya terjadi di desa-desa. 

Sedangkan di kota-kota, pengertian ini sudah mulai agak bergeser, walaupun tidak 

sampai tingkat sebaliknya. Misalnya hanya bekerja apabila ada upah yang nyata, 

belum menjadi tradisi yang nyata. 

4. Pengikut yang besar dan merata. 

Pengertian lembaga dakwah seperti diatas, dilihat dari segi pesertanya berarti bahwa 

lembaga dakwah mencakup semua umat Islam di seluruh Indonesia, yang hampir 90 

% dari penduduk Indonesia. Secara geografis, mereka terdapat di 33 propinsi di 

seluruh tanah air dengan kedudukan mayoritas Islam lebih 25 propinsi. 

Peserta atau anggota lembaga dakwah dengan demikian tidak hanya di kota atau 

wilayah tertentu, tetapi merata di mana-mana dan hampir identik dengan bangsa 

Indonesia sendiri. 
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5. Sistem nilai yang unggul 

Ajaran agama Islam yang merupakan dasar motivasi utama dari lembaga-lembaga 

dakwah ini, terutama pada level individual, sungguh suatu ajaran yang unggul, ajaran 

Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga mewajibkan 

umatnya untuk berilmu, beramal, berkeadilan sosial, menolong yang lemah, 

bermusyawarah, berakhlaq dan selalu mendorong kebaikan dan menjauhi kejahatan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Kerangka Teoritik 

1. Pengertian Manajemen 

 

George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –

sumber lainnya.8 Panglaykim dan Hazil mengemukakan manajemen adalah proses 

pelaksanaan dari suatu tujuan yang diselenggarakan dan di awasi.9 James A.F. Stoner 

dalam buku T. Hani Handoko mengemukakan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.10 Dari definisi di atas terlihat bahwa 

manajemen sebagai proses atau cara yang sistematis untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan, 

agar manajemen dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien maka fungsi-
                                                           

8 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2014. “Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah”. Jakarta, 

Bumi Aksara, hal. 2. 

9 Panglaykim dan Hazil. 1991, “Manajemen Suatu Pengantar”. Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 

26. 

10 T. Hani Handoko, 1995. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta, BPEF, hal. 8. 
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fungsi manajemen harus diterapkan. Sehingga dalam mendirikan suatu organisasi 

diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur berjalannya organisasi agar bisa 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bersama. Manajemen diperlukan sebagai 

upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen 

yang dilakukan mengarah kepada  

 

kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan 

berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungi manajemen, sebagaimana diterangkan 

oleh Nickels, McHugh and McHugh, yang dikutip oleh Erni Tisnawati dan 

Kurniawan Saefullah terdiri dari empat fungsi, yaitu: 

a. Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan 

untuk mengantisipasi kecenderuangan di masa yang akan datang dan penentuan 

strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

b. Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses menyangkut bagaimana strategi 

dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 

organisasi yang tepat 

dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan 

bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan organisasi. 

c. Pengarahan atau Directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan 

oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak 

tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi. 
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d. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, 

dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun 

berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.11 

Manajemen merupakan unsur terpenting untuk keberhasilan atau kegagalan suatu 

lembaga. Manajemen tergantung kepada pimpinan bagaimana mendorong dan 

menggerakkan anggotanya kearah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. 

Organisasi membutuhkan unsur-unsur manajemen untuk mempermudah pencapaian 

tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dan unsur-unsur manajemen harus disepakati 

oleh seluruh pengurus yang ada dilembaga, unsur-unsur manajemen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Manusia ( Man ) 

Manusia merupakan faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan suatu lembaga, 

karena manusia mempunyai peran yang sangat penting sebagai tenaga kerja dan 

sebagai pengambilan 

keputusan dalam mencapai tujuan organisasi.12 

b. Uang ( Money ) 

Uang merupakan unsur manajemen yang tidak bisa pisahkan d organisasi, sehingga 

dengan adanya dana yang mencukupi kegiatan atau aktivitas yiang ada diorganisasi 

bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama-sama. 

                                                           
11 Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta, Kencana, 

hal 7-8. 

12 Zaini Muchtarom, 1996. “Dasar-Dasar Manajemen”. Yogyakarta, Al-Amin Prees, hal. 42-43. 
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c. Barang ( Material ) 

Barang merupakan unsur manajemen yang sangat penting yang berkaitan dengan 

organisasi agar kegiatan dan program yang sudah direncanakan sejak awal dapat 

terlaksana. Dengan adanya barang atau perlengkapan didalam organisasi akan 

mempermudah untuk menjalankan aktivitas sesuai tujuannya. 

d. Mesin ( Machine ) 

Mesin didalam unsur manajemen sangat penting sekali untuk dimiliki oleh lembaga. 

Suatu organisasi harus memiliki mesin sebagai penggerak berjalannya aktifitas 

organisasi agar mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin harus mengusahakan untuk 

memiliki alat agar aktifitasnya berjalan. Dengan demikian seorang pemimpin harus 

bisa mengikuti perubahan zaman yang semakin canggih, perkembangan teknologi 

informasi. 

e. Metode ( Method ) 

Metode atau cara merupakan konsep yang harus dimiliki oleh organisasi, karena 

metode mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya untk mencapai tujuan 

organisasi. Organisasi harus melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan 

untuk mencapai 

tujuan. 

 

2. Manajemen Keuangan 

Sebelum membahas manajemen keuangan peneliti lebih dulu akan menjelaskan 

manajemen keuangan di Lembaga Dakwah Dewan Dakwan Islam Indonesia cabang 

Bandar Lampung. Lemabaga tersebut berdiri tanpa mngharapkan keuntungan tetapi 
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bagaimana lembaga ini bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dalam 

mengikuti pengajian-pengajian yang sudah didapatkan dan masayarakat berbondong-

bondong untuk mencari pahala. Selain itu lembaga ini harus berusaha bagaimana 

memenuhi semua kebutuhan anak-anak di lembaga melalui dana-dana yang diperoleh 

dari para donatur dan dermawan. 

 

3. Pengertian Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba 

Menurut Pahala Nainggolan Lembaga nirlaba yaitu, lembaga yang dibiayai oleh 

masyarakat lewat donasi atau sumbangan. Penggolongan lembaga nirlaba sendiri 

masih dapat dipertajam. Lembaga nirlaba dibagi dalam empat kategori : 

1. Lembaga nirlaba donasi, lembaga ini mengandalkan pendapatannya dari 

sumbangan. 

2. Lembaga nirlaba komersial, lembaga ini pendapatannya berasal dari anggota 

berupa charge atau sewa dari pemakaian harta lembaga ini. 

3. Lembaga nirlaba mutual, lembaga yang dikelola oleh para anggotanya yang 

notebenen adalah pemakai jasa lembaga itu sendiri. 

4. Lembaga nirlaba entreprenurial, lembaga ini dikelola oleh para profesional yang 

memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya.13 

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain 

yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Lembaga atau 

                                                           
13 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 2-3. 
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organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu 

yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam 

pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada penumpukan 

laba atau kekayaan semata. 

a. Karakteristik Organisasi Nirlaba sebagai berikut: 

1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan 

pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber 

daya yang diberikan. 

2) Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu 

entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para 

pendiri atau pemilik entitas tersebut. 

3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa 

kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus 

kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber 

daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. 

b. Laporan keuangan dalam mencatat laporan keuangan yang ada di lembaga 

organisasi anatara lain : 

1) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan 

sesuai dengan keduanya. 

2) Cara organisasi mendapatkan dan membelanjakan dana dari kas, dan melunasi 

pinjaman dan faktor-faktor lainnya.14 

                                                           
14 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA, 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta, Salemba 

Empat, hal. 
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3) Beberapa hal yang dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam 

suatu lembaga nirlaba antara lain : 

(a) Pencapaian misi sosial lembaga dengan perencanaan serta pengelolaan yang 

terencana baik, lembaga dapat memperkirakan kebutuhan dana serta kemampuan 

memenuhi kebutuhan tersebut sejak awal. 

(b) Efesinsi penggunaan dana, pengelolaan keuangan lembaga nirlaba yang baik dan 

lembaga akan mengatur besaran dana uang yang dibutuhkan. 

(c) Pengamanan asst lembaga nirlaba yang merupakan harta yang diperoleh dari 

publik maupun donor. 

(d) Pengembangan dan pertumbuhan lembaga nirlaba melaui pengembangan sumber-

sumber pendanaan atau sumber pendapatan.15 

Tabel 1. Perbedaan Lembaga Komersial dengan Nirlaba 

Menurut : Pahala Nainggolan16 

no Lembaga nirlaba Lembaga komersial 

1 Tujuan : social Tujuan : mencari keuntungan 

2 Modal : dari anggota, pendiri dll 

Yang sudah dipisahkan dari  

Kepemilikan pribadi 

Modal : dari pendiri yang sekaligus 

sebagai pemilik 

                                                                                                                                              
   18 

 
15 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 9. 

16 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 6. 
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3 Fokus kegiatan : pada sisi biaya 

karena ini adalah refleksi dari 

kegiatan yang dilakukan  

Fokus kegiatan : pendapatan, karena 

pendapatan yang besar akan 

menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar 

4 Pendapatan : memiliki karakteristik 

khusus yaitu keterikatan dengan 

pemberinya 

Pendapatan : bisa dari siapa saja, 

terutama dari pelanggan dan tidak 

memiliki ikatan apapun 

5 Biaya : merupakan cerminan dari 

kegiatan social yang dilakukan 

Biaya : merupakan pengorbanan untuk 

mendapatkan pendapatan usaha 

6 Tidak mengenal keuntungan usaha 

atau laba atau surplus  

Keuntungan pada akhir periode 

merupakan tujuan dari kegiatann 

lembaga 

 

4. Arus Pendapatan-Biaya 

Menurut Pahala Nainggolan bahwa pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga 

berfungsi untuk menyediakan dan mengalokasikan sumber dana yang didapatkan dan 

diperlukan untuk apa saja agar bisa menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan 

yang ada di lembaga.17 Dari istilah 

                                                           
17 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 11. 
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pengelolaan, maka tentu kaitannya dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta 

pengawasan atau evaluasi. Penyususnan pengelolaan keuangan lebih lanjut 

Nainggolan menyebutkan sebagai berikut: 

a. Penyusunan anggaran sebagai wujud dari kegiatan perencanaan. 

b. Arus kas masuk dari pendapatan serta arus kas keluar dari pengelolaan 

administrasikan dan dilaporkan. 

c. Audit dan evaluasi serta analisa atas kinerja keuangan lembaga dilakukan sebagai 

perwujudan dari aspek evaluasi. 

Potensi serta jenis pendapatan yang bisa diperoleh oleh lembaga nirlaba lebih 

bervariasi dari lemaga komersial. Yayasan misalnya, selain memperoleh pendapatan 

dari sumbangan dan donasi, ia juga dapat menjalankan unit usaha komersial. 

Demikian juga asosiasi, perkumpulan, koperasi atau organisasi para profesi tertentu 

yang dapat memperoleh pendapatan dari anggotanya sambil memiliki unit usaha 

komersial. 

 

Sumber-sumber dana bagi lembaga nirlaba di indonesia dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini: 
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Pendapatan dari hasil 

investasi dana abadi 

maupun dana investasi 

lembaga 

 

 

Bagan 1. Sumber Pendanaan Lembaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Pahala Nainggolan18 

 

Jadi yang pertama, pendapatan yang diperoleh oleh lembaga adalah untuk membiayai 

semua kegiatan-kegiatan yang berlaku di yayasan, seperti membiayai pendidikan 

sekolah, kesehatan, makan, dan lain sebagainya. Semuanya harus bisa diatur secara 

baik. 

                                                           
18 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 11. 

Sumbangan/donasi atau dana 

hibah dari individu atau 

lembaga donor lokal dan 

internasional. 

 

Iuran anggota: misalnya, 

asosiasi, perkumpulan, 

organisasi profesi 

 

Keuntungan dari usaha 

komersil unit usaha yang 

kegiatannya tidak berkaitan 

denagn lembaga. 
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Kedua, lembaga mendapatkan dana dari beberapa dermawan seperti donatur dalam 

bentuk individu maupun kelompok dan perkumpulan pengajian yang ada di lembaga 

tersebut. 

Ketiga, sebagian dana yang diperoleh di investasikan di bank, dan yayasan akan 

mendapatkan dana abadi dari investasi yang sudah dilakukan oleh yayasan, dan dana 

tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yayasan. 

Keempat, dalam mendapatkan dana yayasan melakukan dengan cara iuran terhadap 

pengurus-pengurus yang ada di yayasan, untuk program yang sudah rencanakan bisa 

berjalan atau keperluannya bisa terpenuhi. 

Kelima, bisa jadi dana yang diperoleh lembaga melaui usahausaha yang sudah 

didirikan, tetapi lembaga tidak ikut serta untuk mengatur usaha tersebut, lembaga 

hanya memberikan dana untuk uasaha tersebut, dan dikelola oleh anak asuh atau 

orang lain. 

Selanjutnya arus pendapatan yang diperlukan bagi yayasan yaitu untuk memenuhi 

biaya program yang sudah direncanakan. Seperti sumber-sumber biaya untuk yayasan 

sebagai berikut: 

 

Bagan 2. Tahapan Pendapatan Lembaga 

 

 

 

Biaya 

operasional 

Biaya kegiatan 

program 

Dana mandiri 

untuk kegiatan 

program 
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Sumber : Pahala Nainggolan.19 

 

Pertama, pendapatan pada lembaga nirlaba digunakan untuk beberapa tahap. Pada 

lembaga yang baru berdiri, maka pendapatan diharapkan mampu memenuhi biaya 

operasional lembaga. Pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran gaji staff, 

sewa ruang kerja, biaya komunikasi, alat tulis kantor dan sejenisnya. Tahapan kedua 

lembaga mampu memiliki sumber dana sendiri untuk menjalankan program yang 

merupakan tujuan pertama berdirinya yayasan. Pendapatan yang diperoleh selama 

satu tahun mampu menutup biaya operasional dan biaya program untuk tahun 

kedepannya. Bila ini sudah tercapai maka lembaga setidaknya sudah dapat melakukan 

cita-cita kegiatannya pada tahun berjalan. 

Tahap ketiga, lembaga memiliki sember pendapatan yang tetap. Artinya ada tidaknya 

kegiatan program, dana untuk itu sudah tersedia. Ketersediaannya bahkan mencakup 

beberapa tahun ke depan. Sehingga perencanaan kegiatan program dapat berjalan 

lebih baik karena bias merencanakan kegiatan tanpa perlu kuatir ketersediaan 

dananya. Jadi kegiatan program dan operasional dibiayai oleh pendapatan dari dana 

abadi. Demikian juga ketika lembaga memperoleh dana abadi berupa asset properti 

seperti rumah, asset ini kemudian disewakan dan hasilnya digunakan oleh lembaga. 

Selanjutnya arus biaya yang direncanakan didalam yayasan organisasi mereka harus 

mempunyai tahapan yang lebih maju dari sebelumnya. Pengeluaran biaya operasional 

dan program sangat besar. sehingga pendapatan yang di peroleh oleh suatu lembaga 

                                                           
19 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 12. 
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pada tahun ini, harus bisa menambahkan dana yang lebih banyak agar sisa yang 

dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan atau program lembaga di tahun yang 

akan datang. Sehingga berjalannya program ditahun depan karena ada sisa dana tahun 

yang lalu. Seperti sumber-sumber dibawah ini: 

 

Bagan 3. Tahapan Pendapatan Lembaga 

 

 

 

 

Sumber : Pahala Nainggolan.20 

 

Jadi, biaya yang dipergunakan untuk membiayai semua program dan kegiatan yang 

ada didalam lembaga bisa berjalan terus karena pengaturan keuangan yang bagus, 

mereka membiayai biaya tahunan dari surplus atau pendapatan dari kelebihan dana 

yang sudah disediakan, kemudian dipakai untuk kegiatan atau program tahun 

kedepannya. Mereka membiayai semua program melalui sisa-sisa anggaran tahun lalu 

dikumpulkan dan di keluarkan untuk kebutuhan tahun yang akan datang, sehingga 

lembaga tidak perlu kawatir dengan adanya dana, karena dana yang diperlukan untuk 

                                                           
20 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 13. 

 

Pendapatan = 

Biaya. 

Tahun Berjalan 

Pendapatan > 

Biaya 

Surplus Tahun 

Berjalan 

Pendapatan 
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program tahun depan sudah dipersiapkan, dan mendapatkan pendapatan dari deposit 

yang bunga depositonya bisa dipergunakan untuk kegiatan melalui dana abadi. 

a) Pendapatan dari Kegiatan Progam Lembaga 

Untuk lembaga yang memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan justru dari 

kegiatan programnya sendiri, tiga hal penting yang perlu diperhatikan sebagai 

landasan bagi peroleh pendapatannya sebagai berikut. 

(a) Kelangsungan Hidup Lembaga 

Suatu lembaga berdiri dan beroperasi tentu diharapkan untuk jangka panjang. 

Dukungan dana dari donatur atau pendiri tentu tidak dapat diharapkan selama-

selamanya. Dengan demikian lembaga harus berusaha agar mandiri, dalam sisi 

pendanaan, kemandirian ini dapat terlihat dari adanya sumbersumber dana selain dari 

pendiri lembaga. Dalam jangka panjang diharapkan pendiri atau bahkan donatur 

lainnya bila menghentikan donasinya, maka lembaga tetap dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

(b) Perluasan Pelayanan Lembaga 

Lembaga dengan misi pelayanan tentu diharapkan dapat memperluas cakupan 

pelayanannya. Suatu lembaga pendidikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak 

lagi calon murid. Dengan demikian manfaatnya bagi masyarakat menjadi lebih besar. 

Untuk itu, lembaga memerlukan lebih banyak sumber dana. Bila dana yang ada hanya 

untuk menjalankan kegiatan sekarang, maka dibutuhkan pendapatan untuk 

memperluas cakupannya. Pendapatan dari kegiatan lembaga saat ini dapat diharapkan 

menjadi sumber perluasan kegiatan lembaga. 

(c) Penghargaan dari Masyarakat untuk jasa yang diberikan 
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Seluruh pelayanan yang gratis akan diapresiasi atau dihargai oleh penerimanya. 

Dengan mewajibkan pengguna untuk membayar, yang berarti pendapatan bagi 

lembaga, mereka 

justru akan menghargai jasa tersebut.21 Dengan demikian pengelolaan biaya, 

penentuan besarnya pendapatan yang diharapkan sangat tergantung pada kondisi 

keuangan lembaga. Bila lembaga sudah memiliki dana yang cukup untuk operasional, 

maka pendapatan ditujukan untuk menanamkan rasa memiliki bagi masyarakat yang 

dilayani. 

b) Pendapatan dari Sumbangan atau Donasi 

Sumbangan merupakan pendapatan yang didapat tanpa harus menyajikan suatu balas 

jasa atau produk langsung kepada pemberinya. Dengan demikian sumbangan adalah 

murni merupakan niat baik dari pemberinya. Sumbangan dapat diberikan oleh suatu 

badan maupun oleh individu. Demikian juga komitmen pemberiannya. Sumbangan 

dapat berupa pemberian insidental, hanya sekali. Bisa juga sumbangan diberikan 

secara reguler atau teratur. 

c) Pendapatan dari Grant atau Hibah 

Pendapatan dari grant atau hibah hampir sama dengan sumbangan. Bedanya hibah 

kebanyakan diberikan oleh suatu lembaga dari pada oleh individual. Hibah lebih 

banyak diberikan oleh suatu lembaga untuk kegiatan tertentu. Jumlah dana hibah 

biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan sumbangan individu. 

                                                           
21 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 14-19. 
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d) Pendapatan dari bunga, dan hasil investasi lainnya 

Pendapatan yang bersumber dari bunga dan hasil investasi lainnya merupakan 

income.22 Jadi pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset lembaga dalam 

menambah jumlah semuanya tergantung dengan berapa besar investasinya. Tidak 

semua lembaga memiliki kapital atau dana besar yang dapat dikelola untuk 

menghasilkan pendapatan. Dengan dana abadi yang didapatkan dari hasil investasi 

dana abadi tersebutlah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang 

ada didalam lembaga. 

e) Pendapatan dari iuran anggota 

Pendapatan dari iuran masyarakat lembaga untuk memiliki anggota. Bentuk-bentuk 

lembaga seperti perkumpulan, asosiasi, kumpulan profesi memungkinkan untuk 

kondisi ini. Perkumpulan 

sebagai salah satu badan hukum lembaga nirlaba memiliki anggota. 

f) Pendapatan dari usaha komersial 

Lembaga nirlaba memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan dari usaha 

komersil. Untuk lembaga berbentuk yayasan, sebagian pendapatan dari asset dapat 

digunakan untuk unit usahanya. Terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil untuk 

memperoleh pendapatan lewat usaha komersil. Pertama, lembaga terlibat langsung 

dalam kegiatan komersial. Untuk itu lembaga menyediakan modal dan mengelola 

langsung kegiatan komersil. Kedua, lembaga tidak terlibat langsung dalam kegiatan 

                                                           
22 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 21. 
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komersial. Lembaga berfungsi sebagai investor, hanya menanamkan modal atau dana. 

Pengelolaan dilakukan oleh pihak lain.23 

 

5. Arus Keuangan – Biaya 

Pada lembaga nirlaba, biaya merupakan penggunaan dana atas pendapatan yang 

diperoleh. Lembaga memperoleh pendapatan lewat berbagai sumber dan jenis. Dari 

dana yang terkumpul, dilakukan kegiatan seperti yang dijanjikan waktu pengumpulan 

dana. Kegiatan yang dilakukan membutuhkan dana atau biaya. Dengan demikian, 

biaya akan sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Kegiatan dirancang sesuai 

dengan besarnya dana yang dimiliki oleh lembaga. 

a. Biaya Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasikan dengan jelas kesetiap 

program atau kegiatan. Lembaga berkomitmen untuk memberikan tempat untuk 

menampung anak yatim dan anak tidak mampu. Demikian juga pendidikan formal 

disamping fasilitas makan dan minum yang memenuhi persyaratan. Tergolong dalam 

biaya langsung bagi lembaga antara lain: 

a. Biaya makan dan minum anak asuh 

b. Biaya transportasi ke sekolah 

c. Biaya buku pelajaran, alat tulis, seragam 

 

                                                           
23 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 23-24. 
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b. Biaya tidak Langsung 

Biaya tidak langsung sebaliknya. Biaya ini secara spesifik tidak mungkin dikaitkan 

dengan kegiatan atau program. Biaya ini dikeluarkan oleh pihak lembaga, namun 

tidak ada satu program atau kegiatan yang secara langsung mendapatkan atau 

merasakan manfaatnya secara langsung. 

Tergolong dalam biaya tidak langsung antara lain: 

a. Biaya telepon dan listrik kantor pusat 

b. Biaya honor gaji staff 

c. Biaya perjalanan dinas staff ke lokasi kegiatan24 

 

Lembaga mengalokasikan dana untuk kegiatan penggalangan dana. Setiap lembaga 

perlu mencadangkan sebagian dari pendapatannya atau dari pendiriannya untuk 

penggalangan dana. 

Usaha penggalangan dana merupakan titik lemah bagi sebagian besar lembaga 

nirlaba. Akibatnya mayoritas lembaga nirlaba tidak mampu menghasilkan sumber 

dana mandiri. Lembaga sangat tergantung kepada donatur. 

c. Biaya Tetap dan tidak Tetap 

Biaya digolongkan sebagai biaya tetap, bila biaya ini besarnya tidak tergatung pada 

kegiatan lembaga. Artinya ketika lembaga tidak memiliki kegiatan dan program, 

maka biaya ini 

                                                           
24 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal.30. 
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muncul dengan jumlah tertentu. Ketika lembaga menjalankan beberapa kegiatan, 

biaya ini juga muncul dengan jumlah yangsama.25 Biaya tidak tetap adalah 

sebaliknya. Biaya ini timbul dengan 

besaran sejalan dengan tingkat kegiatan. Ketika yayasan melakukan banyak pelatihan 

dan pendampingan berbagai daerah , maka tentu saja biaya pengeluaran akan 

meningkat. Demikian juga biaya untuk komunikasi para pelatih atau pendampingan 

lebih besar. Jadi semakin tinggi aktivitas program ini maka semakin besar biaya 

program yang dikeluarkan oleh lembaga. Target awal bagi upaya penggalangan dana 

adalah untuk menutupi biaya tetap lembaga dulu. Dengan diketahuinya target jumlah 

yang harus diperoleh, upaya penggalangan dana dapat dilakukan dengan lebih 

sistematis. Terkait dengan jenis-jenis pendapatan lembaga, maka biayabiaya yang 

muncul serta jenis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1) Pendapatan pelayanan dari kegiatan program 

Ketika lembaga memiliki sumber pendapatan dari kegiatan programnya, maka biaya 

utama yang muncul adalah biaya penyelengaraan program itu sendiri. Pendapatan ini 

bukan merupakan tujuan utama dari penyelengaraan program atau kegiatan. 

Pendapatan yang seimbang dengan biaya mengisyaratkan bahwa lembaga 

menggantungkan program atau kegiatannya pada pendapatan itu sendiri. Muncul 

resiko bahwa ketika pendapatan menurun maka pelayanan sosial juga demikian. 

Demikian pula ketika pendapatan naik, diharapkan pelayanan akan menjangkau lebih 

banyak penerima. 

                                                           
25 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal.32-33 
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2) Biaya - Pendapatan dari sumbangan 

Lembaga dengan pendapatan dari sumbangan pada dasarnya mengeluarkan biaya 

untuk program atau kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan merupakan “janji” 

lembaga kepada para donatur.26 

Dengan rencana ini para donatur tertarik dan memberikan sumbangannya. Dengan 

demikian lembaga terikat secara moral untuk menjalankan program yang 

dijanjikannya. Pendapatan dari sumbangan akan dialokasikan sebagian besar untuk 

biaya pelaksanaan program atau kegiatan terkait. 

3) Biaya - Pendapatan dari grant atau hibah 

Grant atau hibah diperoleh dari lembaga donor atas dasar proposal kegiatan. Lembaga 

mengajukan rencana kegiatan dan biaya yang dibutuhkan lengkap dengan output 

yang diharapkan. Jika lembaga donor setuju maka pendapatan diperoleh berupa dana 

grant atau hibah dan biaya penyelengaraan program atau kegiatan yang dicantumkan 

dalam proposal merupakan biaya program. Lembaga wajib menjalankan kegiatan 

seperti yang dituliskan dalam proposal yang diajukan. Pada beberapa lembaga donor, 

biaya dalam proposal tidak mencantumkan biaya operasional dan biaya penggalangan 

dana. Dengan kata lain, hibah harus digunakan sepenuhnya 

untuk program atau kegiatan. 

4) Biaya - Penadapatan dari iuran anggota 

                                                           
26 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal.34-35. 
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Untuk mendapatkan dana dari iuran anggota biasanya sudah ditetapkan kebijakan 

serta tarif muka. Dengan demikian biaya yang terkait dengan perolehan iuran anggota 

pada awalnya adalah biaya pemungutan serta penagihan. Biaya kegiatan atau program 

yang direncanakan. Karena iuran anggota tidak bersifat mengikat secara langsung, 

maka lembaga menjalankan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen pendirinya. 

Biaya yang terjadi kemudian dihitung dan dilaporkan. Iuran anggota akan mencoba 

mendanainya. Atau alur sebaliknya, dari total perkiraan iuran anggota dirancang 

kegiatan yang relevan. Tentunya yang memberikan manfaat bagi anggota lembaga 

tersebut. 

5) Biaya – Pendapatn komersil 

Untuk lembaga yang memiliki usaha komersial, maka biaya yang timbul tergantung 

pada jenis usaha ini. Biaya usaha komersial tidak berbeda antara lembaga nirlaba 

dengan lembaga komersial. Karena pendapatan komersial sendiri tidak berbeda 

sifatnya dijalankan oleh lembaga nirlaba. Dari berbagai jenis biaya yang terjadi dan 

kaitannya dengan jenis pendapatan yang dimiliki lembaga, ringkasan dari keduanya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Jenis Pendapatan dan Biaya 

No Jenis Pendapatan Karakteristik Biaya 

 

No  Jenis pendapatan  Karakteristik biaya  

1 Kegiatan program  Biaya yang timbul merupakan biaya untuk 

pelaksanakan baik biaya langsung maupun tidak 
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langsung yang bersifat tetap maupun variabel  

2 Sumbangan  Biaya yang muncul adalah biaya untuk mendapatkan 

sumbangan itu sendiri yang umumnya relatif kecil 

dan  berikutnya adalah biaya pelaksanaan program 

sebagaimana yang diamanatkan oleh pemberi 

sumbangan  

3 Grant atau hibah  Biaya yang muncul adalah biaya pelaksanakan 

program sebagaimana yang diusulkan oleh lembaga 

lewat proposal kegiatan dan kemudian di setujui 

untuk diberikan hibah untuk melaksanakan kegitan  

4 Bunga dan hasil 

investasi  

Biaya yang muncul hampir tidak ada karena 

pendapatan ini murni dari hasil capital atau investasi 

lembaga   

5 Iuran anggota  Biaya pengumpulan dana dari anggota merupakan 

komponen utama dari pendapatan ini dan umumnya 

relatif kecil  

6 Usaha komersial  Biaya yang muncul adalah biaya usaha atau biaya 

produksi, dimana pada waktu – waktu tertentu biaya 

ini dapat lebih besar dari pendapatan atau rugi 

Sumber : Pahala Nainggolan.27 

 

                                                           
27 Pahala Nainggolan, 2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta, Yayasan Bina 

Integrasi Edukasi, hal. 36 
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6. Tinjauan umum tentang Lembaga Dakwah 

Berdasarkan surat keputusan menteri agama no. 6 tahun 1979 tentang susunan 

organisasi departemen agama, lembaga dakwah dimaksudkan semua organisasi Islam 

baik yang sifatnya lokal, berlevel daerah atau nasional. Secara terperinci, dalam 

keputusan menteri agama tersebut, akan dijelaskan bahwa lembaga dakwah meliputi 

4 (empat kelompok organisasi, yaitu: 

a. Badan-badan dakwah 

b. Majlis-majlis ta’lim 

c. Pengajian-pengajian 

d. Organisasi kemakmuran masjid dan mushalla 

 

a. Badan Dakwah 

Badan dakwah adalah organisasi Islam yang bersifat umum, yang memungkinkan 

melaksanakan berbagai kegiatan seperti masalah pendidikan, ekonomi, keterampilan, 

sosial dan lain-lain. Organisasi ini, yang selama ini sering disebut organisasi Islam, 

beraneka ragam. Dari segi kelahirannya, banyak yang sudah berumur cukup tua 

seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Nahdhatul Ulama, tetapi terdapat pula yang 

cukup muda seperti Majelis Dakwah Islamiyah. 

Mengingat luasnya badan-badan dakwah ini, kita membaginya dalam 5 (lima) tipe, 

yaitu: 
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1. Badan dakwah induk seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, al-Irsyad, 

PERSIS, Nahdhatul Ulama, Majelis Dakwah Islam GUPPI, as-Syafi’iyyah, at-

Thahiriyah dan al-Khairat di Palu. 

2. Badan dakwah wanita seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, dll. 

3. Badan dakwah pemuda, mahasiswa dan pelajar seperti, PMII, HMI, Pemuda 

ANSOR, Pemuda Muhammadiyah, dsb 

4. Badan dakwah khusus 

5. Badan dakwah remaja masjid 

6.  

b. Majlis Ta’lim 

Majlis ta’lim adalah organisasi penyelenggara pendidikan non formal di bidang 

agama Islam untuk orang dewasa. Di beberapa propinsi/daerah kegiatan ini diberi 

nama pengajian. Kelompok ini jumlahnya sangat besar di tiap Kab/kota. 

c. Pengajian 

Dengan pengajian, dimaksudkan adalah organisasi umat Islam yang mengelola 

pengajian, yakni pendidikan non formal bidang agama Islam untuk anak-anak. 

Pengajian, biasa diadakan di rumah-rumah atau di masjid-masjid. 

d. Organisasi kemakmuran masjid dan mushalla 

Dimaksudkan, ialah organisasi yang dibentuk untuk mengelola masjid atau mushalla 

dan melaksanakan berbagai kegiatan di dalam masjid atau mushalla seperti 
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pendidikan perpustakaan, kesehatan dan koperasi. Diperkirakan bahwa untuk tiap 

masjid atau mushalla akan ada organisasi yang mengelolanya.28 

 

B. Manajemen Keuangan Dalam Prespektif Islam 

1. Manajemen Dalam Prespektif Islam 

Menjadi seorang pemimpin sangatlah penting memiliki rasa tanggung jawab yang 

besar terhadap apa yang mereka sudah janjikan, karena apa yang mereka lakukan 

dengan baik, jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab maka besok akan mendapat 

balasan dengan diberikannya kemudahan dalam melakukan segalanya, tetapi apabila 

mereka lepas tangan dari tanggung jawabnya, dan semena-mena terhadap 

bawahannya maka mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhari di atas memberikan pengertian bahwa manusia perlu 

mengembangkan kemampuan manajemen mereka sebagai bagian dari kepemimpinan 

masing-masing. Dari pengertian ini juga dapat dikembangkan sebuah konsep khalifah 

yang mengimplementasikan bahwa manusia mempunyai tugas atau mengemban misi 

untuk memakmurkan bumi yang membutuhkan sebuah pengelolaan manajerial. yang 

sebagaimana dijelaskan dalam surat al- An’am ayat 165 :29 

 

 

 

                                                           
28 http://andi-mikoyanto.blogspot.co.id/2010/06/potensi-dan-permasalahan-lembaga-dakwah.html 
29 Kementrian Agama RI, 2011.” Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid 3”. Jakarta, Widyah Cahaya, hal. 

284. 

 



36 
 

 

Artinya : 

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat 

cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Jadi, Allah memberikan manusia akal untuk menjadi pemimpin yang jujur, dan 

bertanggung jawab di setiap mereka kerjakan, karena terkadang menjadi seorang 

pemimpin sangat susah untuk jujur dan bertanggung jawan dan adil terhadap 

bawahannya. Allah tidak suka melihat pemimpim yang memiliki perilakuyang jelek, 

karena Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan apa yang sudah 

dilakukannya. Bahwa Allah menegaskan bahwa manusia merupakan 

penguasapengusa di bumi untuk mengatur kehidupan anak-anak asuh yang sudah 

dijaganya dan Allah akan meninggikan derajatnya bagi mereka yang menjaga amanat 

dari Allah. Semua itu untuk menguji mereka masingmasing bagaimana mereka 

menyikapi karunia Allah yang sudah 

diberikan oleh Tuhannya kepada mereka. Mereka akan mendapatkan balasan dari 

ujian yang didapatkan, baik itu didunia dan diakhirat. Pemimpin yang berkuasa untuk 

bawahannya akan diuju bagaimana menjaga keadilan dan kejujurannya disaat 

melakukan kegiatan apapun dan pemimpin diuji kesabarannya dalam mengelola 

lembaga tresebut agar bisa lebih maju. 
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2. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan didalam lembaga dakwah harus bisa menjaga keuangan 

tersebut dengan baik, supaya kebutuhan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang 

sudah direncanakan untuk anakanak yatim bisa berjalan dengan baik. Karena mereka 

semuanya membutuhkan kesejahteraan hidup di dunia. Suatu lembaga atau sesorang 

yang memiliki harta yang banyak agar mereka dapat menjaga hartanya yang 

bermanfaat untuk orang banyak kalau dapat bermanfaat. 
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BAB III 

DEWAN DAKWAH ISLAM INDONESIA LAMPUNG 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Dakwah Indonesia 

Dewan Da`wah Islamiyah Indonesia (disingkat dengan Dewan Da’wah) berdiri pada 

26 Februari 1967 / 17 Dzulqaedah 1386 H. Diantara tokoh-tokoh yang ikut 

membidani lahirnya Dewan Da`wah adalah :  

1. Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri RI, Ketua Partai Masyumi 

2. Mr. Burhanuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI,  

3. Mohammad Roem, mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RI,  

4. Prawoto Mangkusasmito,  

5. Syafruddin Prawiranegara, mantan Pejabat Presiden RI  dan Gubernur BI,  

6. Dr. Mohammad Rasjidi, mantan Menteri Agama RI,  

7. K.H. Faqih Usman, mantan Menteri Agama RI,  

8. K.H. Hasan Basri, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain.  

Ketua Umum Dewan Dakwah yang pertama adalah DR. Mohammad Natsir. 

Sementara itu saat ini Ketua Umum Dewan Da’wah dijabat oleh Ust. H. Syuhada 

Bahri, Lc. Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Da’wah   adalah badan otonom di 

bawah Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, dilegitimasi oleh Pemerintah 

Republik Indonesia menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional melalui S/Kep/MENAG 
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RI No. 407 pada tanggal 17 September 2002, berkhidmat bagi pengembangan da’wah 

Islamiyah, pemberdayaan masyarakat miskin, penanganan korban bencana alam, dan 

bantuan kemanusiaan melalui penggalangan dan pengelolaan sumber dana lokal 

bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, dan donasi sosial individu/perusahaan. 

Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Da’ wah  secara internasional telah diakui 

sebagai anggota The Union of NGO of  The Islamic World (UNIW) yang bermarkas 

di Istambul Turki. 

Sementara itu LAZIS Dewan Da’wah Pusat telah menunjuk LAZIS Dewan Da’wah 

Provinsi Lampung  sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) melalui Surat Keputusan 

tertanggal Agustus 2004. Sejak saat itulah LAZIS Dewan Da’wah Lampung mulai 

bekerja dan berkarya untuk ummat, khususnya di Provinsi Lampung. 

Tujuan yang dimiliki DDII tersebut diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan 

agama, ekonomi dan moral yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut Dewan Dakwah memiliki beberapa program pokok bagi 

masyarakat diantaranya: pembinaan sarana ibadah, pembinaan umat, dan  Penyaluran 

bantuan kepada yang berhak (mustahik) yang sebagian besar bersumber dari 

Penghimpunan dana ZIS (Zakat Infaq Sodaqoh) masyarakat.  Secara umum DDII 

merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah baik dakwah bil lisan maupun 

bil hal (sosial).30 

Pendiri dan pengurus pada saat awal Dewan Dakwah didirikan adalah: Mohammad 

Natsir, H. Buchari Tamam (tokoh GPI), K H. Taufiqurrahman, (mantan Menteri 

                                                           
30 KH. M. Nazir Hasan, Ketua DDII Lampung, Wawancara, tanggal 20 Juli 2016. 
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Agama RI), Mr. Boerhanuddin Harahap  (mantan Perdana Menteri RI), K.H. Hasan 

Basri  (Ketua Umum Majlis Ulama Pusat), H. Mansyur Daud Dt. Palimo Kayo 

(mantan Duta Besar RI untuk Timur Tengah), H. Zainal Abidin Ahmad  (anggota 

DPR/MPR RI), K.H. Malik Ahmad (PP Muhammadiyah), Mr. Syafrudin 

Prawiranegera (Presiden Pemerintah Darurat RI dan mantan Menteri Keuangan 

/Direktur Bank Indonesia), Prof. DR.Osman Raliby (Guru Besar UI), H. M. Yunan 

Nasution (Yayasan Pembangunan Umat), dan Abdul Hamid (Tokoh Masyarakat 

Jakarta).31 

Selain para tokoh tersebut, Dewan Dakwah juga didukung oleh sejumlah tokoh 

pendukung dan penerus yang konsisten melaksanakan perjuangan Dewan Dakwah. 

Mereka antara lain: Prawoto Mangkusasmito (mantan Ketua Masyumi), Mohammad 

Rasjidi (Menteri Agama RI pertama), Mohammad Roem (mantan Wakil Perdana 

Menteri dan Menlu RI). Faqih Usman (mantan Menteri Agama RI), Anwar Harjono, 

Afandi Ridwan, Rusyad Nurdin, Amien Rais, AM. Saefuddin, KH. Cholil Badawi, 

Immaduddin Abdurrahim, dan lain-lain.Dewan Dakwah saat ini dipimpin oleh H. 

Hussein Umar (selaku Ketua Umum) yang terpilih melalui mekanisme organisasi 

yang cukup demokratis pada Musyawarah Besar III Dewan Dakwah, bulan Agustus 

2005. Beliau didampingi oleh H. Abdul Wahid Alwi (selaku Sekretaris Umum) dan 

H. Edi Setiawan (selaku Bendahara Umum) dan didampingi oleh beberapa ketua dan 

                                                           
31 Dokumentasi Sejarah Berdiri DDII Provinsi Lampung. 
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sektretaris yang masing membidangi program-program pokok sebagai instrumen 

strategis organisasi Dewan Dakwah.32 

Melalui pergerakannya yang istiqamah, Dewan Dakwah mampu memperluas 

ekspansinya keberbagai pelosok termasuk Lampung. Sebagaimana dapat disaksikan 

warga Lampung terdiri dari berbagai suku dan agama. Selain itu kondisi sosial 

ekonomipun memiliki keragaman. Melihat peta dakwah tersebut kehadiran Dewan 

Dakwah sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi keumatan 

baik segi agama maupun sosial ekonomi dan lain sebagainya.33 

B. Visi dan Misi DDII Provinsi Lampung 

a. Visi :  

"Terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan 

mutu dakwah"  

b. Misi :  

1. Melaksanakan Khitah Dakwah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 

guna terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami  dengan menggiatkan dan 

meningkatkan mutu dakwah  di Indonesia yang berdasarkan Islam, Taqwa dan 

keridhaan Allah Ta’ala; 

2. Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah; 

                                                           
32 Dokumentasi Sejarah Berdiri DDII Provisis Lampung 
33 KH. M. Nazir Hasan, Ketua DDII Lampung, Wawancara, tanggal 12 Mei 2016. 
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3. Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan 

menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas da’wah; 

4.  Menyadarkan umat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka; 

5. Membendung kemurtadan, Ghazwul fikri  dan harakah haddamah; 

1) Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal 

jama’i; 

2) Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak, pemerintah dan lembaga 

lainnya bagi kemaslahatan umat dan bangsa; 

3) Membangun solidaritas Islam Internasional dan turut serta menciptakan 

perdamaian dunia.34 

 

C. Struktur/Bagan Organisasi DDII Provinsi Lampung 

Agar eksistensi organisasi DDII dapat berjalan dengan baik, dibuatlah struktur 

kepengurusan organisasi. Mengenai struktur tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan berikut : 

  

                                                           
34 Dokumentasi Visi dan Misi DDII Provinsi  Lampung. 
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Struktur Kepengurusan DDII Provinsi Lampung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEWAN SYURO 

KH. M. Nazir Hasan 

Ketua 

H. Yusuf Efendi, S.E. 

Biro Haji dan 

Umroh 

Son Haji, S.Si. 

Biro Laziz 

H. M. Yani Marjas, A.Md 

Wakil Ketua 

Ansori, SP. 

Sekretaris 

Raharja, SE. M.Si. 

Bendahara 

Wakil Sekertaris; Muhammad Lutfi.AS 

(Bidang Administrasi) 

Zubaidi, S.Pd.I 

(Bidang Data dan Da’i) 

M.Ikhwan Tarmisi,Ng 

(Bidang Rumah Tangga) 

Mukhlis Solihin 

Bidang Dakwah dan 

Kaderisasi 

Abu Aya 
Bid.Pemerdayaann 

Daerah dan Aset 

Wahyani 
Bid. Muslimat 

Wakil : 

KH.Hafi Suryanto Lc 

Sekertaris : 

Zubaidi, S.Pd.I 

Anggota: 
Fauzan Faried 

Suprayoto 

Sekertaris: 
Dr.H.Abul Muid 

Anggota 
Aep Susanto.SIP 

Wakil: Umi Salamah 
Sekertaris: Khairiyani 

MN,S.Pd. 
Bendahara: Hj.Paryati 

Anggota: 
Hj.Riswanti Ridwan, 
Hj.Choimisan, Hj.Sri 

Rahayu, Khoirina 
MN,Ridayanti Rosid, 

Basrida Ibrahim,Aisah 
Abdullah,Kartini,Lusi 
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Setiap Bidang-bidang tersebut memiliki sekretaris tersendiri berikut program kerja 

masing-masing bidang. Banyaknya pengurus tersebut dimaksudkan untuk 

mewujudkan efektifitas kerja Dewan dakwah. 

D. Program Kerja DDII Provinsi Lampung 

Untuk mencapai tujuan dan misi di atas, Dewan Dakwah merancang serangkaian 

program yang dioperasionalkan melalui berbagai instrumen-instrumen strategis 

kelembagaan, baik berbentuk bidang-bidang operasional, yang terkoordinasi dalam 

satu struktur organisasi Dewan Da’wah. Berikut uraiannya: 

Ketua,bertugas sebagai penangungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan 

tugas intern lembaga yang bersifat umum di Dewan Dakwah 

a. Wakil Ketua, bertugas membantu ketua sebagai penanggungjawab dan 

koordinator umum dalam pelaksanaan tugas lembaga di intern Dewan Dakwah 

b. Sekertaris, bertugas sebagai penanggung jawab dan koordiantor kegiatan 

dibidang  administrasi dan kesekretariatan. 

c. Bendahara adalah penanggung jawab dan kordiantor kegiatan dibidang  

keuangan dan perlengkapan lembaga. 

d. Biro Haji dan Umroh, Bertanggungjawab memfasilitasi calon Jamaah Haji dan 

Umroh baik seperti melalui tabungan (cicilan)  baik perminggu,perbulan atau 

pertiwulan bagi calon jamah haji dan umroh, sebagai agent travel, melakukan 

pelatihan sebelum pemberangkatan  seperti pelatikan menansik, serta bimbingan-

bimbingan untuk calon haji dan umroh yang ingin melasanakanya. 
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e. Biro LAZIS, Bertugas, menghimpun dan mengelola dana baik berupa uang, 

barang, tanah dan lain sebagainya untuk dikelola sebagai mana mestinya dan 

dialokasikan kepada mustahiq zakat (orang yang berhak mendapatkan zakat), 

melaporkan dana masuk dan keluar/siklus perputaran uang baik perminggu, 

perbulan dan pertahun. Melalui majalah, madding, dan pengumuman yang lain. 

f. Bidang Dakwah dan Kaderisasi, bertugas merancang, menata, membina dan 

menyelenggarakan kegiatan dakwah, pelatihan dan berbagai kursus bagi upaya 

pengembangan SDM da’wah yang berkualitas. Termasuk memberikan bimbingan 

dan pendidikan agama untuk masyarakat, bekerja sama dengan pusat-pusat 

pembinaan Rohani Islam (rohis) di berbagai kantor/ lembaga, baik pemerintah 

maupum swasta, masjid-masjid serta majlis taklim dan melakukan penempatan 

da`i diberbagai daerah terpencil, daerah perbatasan dan daerah transmigrasi, 

termasuk mengupayakan pemberian mukafaah dan kesejahteraannya serta 

merancang, menata, membina dan menyelenggarakan pengkajian dan antisipasi 

berkembangnya gerakan-gerakan pemurtadan, ghazwul fikri dan aliran-aliran 

sesat dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan Dakwah sebagai Pengawal 

Aqidah Ummat, baik melalui workshop-workshop, seminar-seminar, diskusi-

diskusi, penerbitan dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan Al Quran dan 

As-Sunnah. 

g. Bidang Pemberdayaan  Daerah dan Aset, merancang, menata, mengelola dan 

menyelenggarakan pemberdayaan seluruh aset yang menjadi milik Dewan 

Dakwah, baik yang berasal dari hibah maupun hasil membeli sendiri, sehingga  

menjadi aset yang produktif dan berdayaguna serta dapat mendukung kegiatan 
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Dewan Dakwah, baik yang dibangun sendiri maupun yang dibangun oleh pihak 

lain yang pengelolaanya diserahkan kepada Dewan Dakwah serta bertugas 

merancang, menata, membina dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan 

dengan pemberdayaan Dewan Dakwah provinsi dan kabupaten/kota, terutama 

dari aspek organisasi dan program secara umum. Termasuk merancang, menata, 

membina dan menciptakan networking Dewan Dakwah dengan organisasi lain 

terutama dalam upaya memberdayakan potensi-potensi organisasi Dewan. 

h. Bidang Muslimat, merancang, menata, membina dan menyelenggarakan 

kegiatan Muslimat,  termasuk merancang dan melaksanakan model dan sistem 

organisasi Muslimat Dewan Dakwah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan 

perkembangan zaman, terutama berkaitan dengan isyu gender yang 

dikembangkan oleh kalangan liberal dan sekuler. Selain kedelapan instrumen di 

atas, Dewan Dakwah juga memiliki instrumen pendukung, baik yang bersifat 

ilmiah, pendidikan, sosial maupun bisnis.35 

 

E. PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN KEUANGAN DEWAN 

DA’WAH LAMPUNG 

Dalam hal program pemberdayaan keuangan terdapat biro Lazis yang mengumpul 

dan mengelola dana dengan program sebagai berikut : 

1. Da’I Membangun Desa 

2. Santunan Guru Ngaji 

3. Rumah Tahfidz Alqur’an 

                                                           
35 Dokumentasi Program kerja DDII Provinsi Lampung. 
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4. Pembinaan LAPAS 

5. Beasiswa Pendidikan Da’i 

6. Peduli Yatim & Dhu’afa 

7. Beasiswa Anak Da’I & Dhua’fa 

8. Wakaf Iqro’ & Al-Qur’an 

9. Madrasah Aliyah Dewan Da’wah 

10. Saatnya Da’I Dibekali 

11. Pemberdayaan Ekonomi Da’i 

 

F. MANAJEMEN DAN PENDAPATAN, PENYALURAN DANA LAZIS 

DEWAN DA’WAH LAMPUNG 

 

Lembaga Dewan Da’wah Lampung buka dari hari senin – sabtu, hari senin buka dari 

jam 08.00-16.00 dan hari sabtu buka dari jam 08.- 13, toleransi keterlambatan kepada 

setiap kariawan 5 menit, jika lebih dari lima menit maka akan dikenakan denda,  bagi 

para kariawan yang datang diawal jam kerja seperti jam 08.00 kurang 5-10 menit 

akan mendapatkan bonus. Setiap hari senin diadakan rapat mingguan dimana dalam 

rapat tersebut membahas rancangan untuk kedapan, setiap selasa – jum’at miting 

pagi, pada hari sabtu ada kajian rutin. 

Adapun Pendapatan Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung Terdapat dari beberaa  

sumber yaitu : 
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1. Dari bantuan Provinsi 

Adapun dana yang dihibah dari Provinsi Lampung untuk dewan dakwah islam 

menurut keterangan ketua Lazis  bpk. Sonhaji tidak menentu jumlahlahnya. Pada 

bulan Maret 2015 dewan dakwah mendapatkan hibah sebesar Rp. 85.000.000    

2. Dari Lazis 

Adapun agenda LAZIS Dewan Da’wah yaitu penerapan hafalan Qur’an sehari 1 ayat 

yang akan disetorkan setiap hari senin setelah rapat mingguan, tausiah, 

seragam/yunifom, bagi pegawai yang tidak memakai seragam akan dikenakan denda, 

hal ini sudah diterapkan selama 3 tahun ini. Plening LAZIZ Dewan Da’wah yaitu 

adanya rapat di akhir tahun di bulan Desember untuk melakukan perencanaaan untuk 

tahun depan, yaitu membahas fendrasing/komunikasi, pencatatan, dan penyaluran. 

Adapun pengorganisasiaanya adalah adanya rapat harian yang dilakukan oleh para 

pegawainya, untuk mengarahkan dan meng evaluasi para pegawainya apa yang akan 

dilkakukan atau dikerjakan pada setiap harinya. Pedapatan LAZIS Dewan Da’wan 

yaitu dari silahturahmi keberbagai orang yang mereka kenal dari rekan kerja, adanya 

rumah LAZIS, S2, dan sekarang terapkannya S3, penadapat dana LAZIS ini masih 

sangat sempit karena hanya di Bandar Lampung saja, adapun Penyaluran dananya 

yaitu keberbagai program-program LAZIS Dewan Da’wah Lampung.  
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G. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAKWAH  

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Lampung ialah lembaga yang 

berorientasi didunia dakwah baik dakwah bil’hal, bil’lisandan bil’kitab pada 

penelitian ini peneliti meneliti mengenai manajemen dakwah.. 

1. Perencanaan Dakwah 

Dewan Dakwah disetiap tahunya melakukan pembugaran stuktural organisasi baik 

melakukan menambahan bidang, serta menijau kembali bidang yang tugas dan 

fungsinya terdapat tumpang tindih, proses perencanaan dilakukan disetiap awal tahun 

melakuakn rapat kerja untuk semua pengurus yang tercantum di DDII Provinis 

Lampung dan pasti itu dilakukan disetap tahunya, supaya arah organisasi terarah serta 

bidang-bidang atau pengurus bekerja sesuai dengan tugas dan peranya. 

Dalam hal dakwah ada pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang ada disini tentunya 

kami selalu melakukan planning (perencantaan) tujuan, arah apa yang ingin dicapai 

organisasi baik itu tujuan jangka pendek, sedang, dan panjang yang berkenaan dengan 

kegiatan pokok pengurus baik kegiatan yang bersif tentatif, dalam melakukan proes 

pembinaan ummat selalu melihat latar belakang pendekatan ekonomi, politik, suku, 

sosial, budaya dan agama.  

2. Pengorganisasian Dakwah 

Dewan Dakwah dalam melakukan proses pengorganisasian melihat bidang-bidang 

yang berhubungan, adapun yang melakuakn tugas dan wewenang pengurus diatur 

dalam rapat kerja, orientasi pengurus dan anggaran rumah tangga serta mekasanakan 

program kepengurusan tahun 2015-2016 sesuai dengan bidang yang bersangkutan. 
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Dalam hal proses manajemen keuangan dalam hal mendelgasikan wewenang 

Bendahara dan Lazis DDII Provinsi Lampung berupaya memberikan tanggunjawan 

sepenuhnya kepada ketua bidang, sekertaris bidang, serta anggota-anggota bidang. 

Dalam bentuk catatan sumber keuangan dan untuk apa saja digunakan dalam satu 

tahun . 

Pola hubungan kerja pengurus DDII Provinsi Lampung atara peresedium (badan 

pengurus harian) dengan masing-masing bidang adalah dengan garis komando artinya 

bahwa peresedium memberikan kepercayaan kepada ketua, sekertaris, bendahara dan 

anggota bidang dakwah untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, sistem 

organisasi tersebut disepakati oleh semua pengurus DDII Provinsi Lampung pada saat 

sidang pleno/rapat kerja, dengan tujuan untuk menciptakan dan menghidupkan 

kemandirian organisasi serta pemerdayaan pengurus dimasing-masing bidang, dan 

ketika ada suatu keputusan baik yang bersifaat politik atau kebijakan baik di internal 

atau eksternal adanya rapat khusus bersama dewan syuro.   

Tujuan Dewan Dakwah didirikan salah satunya ialah membina dana meningkatkan 

kemandirian umat dan mengembangkan jaringan kerjasama dakwah dan ekonomi 

serta koordinasi kearah realisasi amal jama’i. Dewan Dakwah pusat di Jakarta serta 

Dewan Dakwah disetiap daerah yang ada di Indonesia sepakat untuk meretaskan 

kristenisasi juga kekerasan umat beragama Dewan Dakwah tampil sebagai perekat 

persatuan baik sesama muslim serta sesama manusia, selain program Dewan Dakwah 

pusat namun juga diintruksikan kepada Dewan Dakwah yang ada didaerah-daerah. 
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3. Penggerakan Dakwah 

Setelah rencana dan pengorganisasian dakwah ditetapkan oleh petugas atau pengurus 

bidang yang bersangkutan dengan programnya. DDII Provinsi Lampung pada saat 

penyusunan  program atau rapat kerja bidang yang bersangkutan serta ketua DDII 

Provinsi Lampung bertugas melakukan sebagai penggerak anggota yang lain serta 

menyiapkan dan mengerahkan kemampuan yang ada untuk mencatat dan 

menjelaskan dari mana saja sumber keuangan dan untuk apa saja dana itu digunakan. 

Penelitian ini membuat dua jalur yaitu pemasukan dan pengeluaran. Dengan adanya 

manajemen yang baik dapat diwujudkan tujuan yang sudah dinginkan oleh lembaga. 

Dengan dana yang sudah diperoleh, lembaga mampu mengatur keuangan yang ada, 

dan dapat dikembangkan lagi denagn manajemen yang baik 

4. Pengawasan Dakwah 

DDII Provinsi Lampung didalam hal proses atau pada saat melaksanakan dakwah 

diwakili oleh sekretaris bidang dakwah, wakil ketua umum, bendahara umum serta 

biro Lazis melakukan langsung pengawasan dakwah yang telah disusun dalam hal 

proses keuangan dan proses dakwah yang lain. 

Didalam rapat kerja disana proses evaluasi dan proyeksi dilakukan baik yang 

berkenaaan dengan program kerja dakwah atau keuangan, itu semua yang berkaitan 

dengan proses pelaksanaan keuangan dilakukan pengawasan baik materi yang 

disampaikan, tempat serta proses - proses lain yang mendukung. 
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LAPORAN DONASI ZISWAF DAN S3 BULAN AGUSTUS 2015 

Abu Zaki  42,200  Endah   60,000 

Ahmad Matin   200,000 Endang  30,000 

Aida Arsyad, dr  900,000 Erlis, Hi  210,000 

Aini   35,800  Esa Wisnu Prabowo 250,000 

Ali Imron  230,000 Farida Karim  50,000 

Ami, Hj  200,000 Freddy Ratama 50,000 

Andika   367,000 Gunawan  200,000 

Andika Pramusinta 450,000 H.Fachruddin B 50,000 

Andriyansyah  100,000 H.Nurdin SB  50,000 

Ani   110,000 H.Lasmim Noor,drs 50,000 

Ansori Achmad 1,200,000 Hamba Allah  550,000 

Arns Z   100,000 Hamba Allah  250,000 

Asih Sugiarsih  50,000  Hamba Allah  22,240,000 

Azhari   203,100 Hamba Allah  2,500,000 

Beni Purwatina 150,000 Hamba Allah  600,000 
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Chairul Amri Latif 180,000 Hamba Allah  10,000 

Chandra  200,000 Hamba Allah  200,000 

Chomisyah, Hj 250,000 Hamba Allah  200,000 

Citra Cita Fitriyani 30,000  Hamba Allah  50,000 

Darman, Hi  250,000 Hamba Allah  60,000 

Dedie Sunyoto  100,000 Hamba Allah  31,000 

Deny Thamrin, Hi 100,000 Hamba Allah  311,500 

Desti   50,000  Hamba Allah  150,000 

Dewi   200,000 Hamba Allah  1,000,000 

Dwi   50,000  Hamba Allah  300,000 

 

 

 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZIS BULAN AGUSTUS 

2015 LAZIS DEWAN DA’WAH LAMPUNG 

 

Transaksi               Pemasukan 

Penerimaan Zis 
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Perolehan Zakat Mal       Rp 63,150,000 

Perolehan Infaq       Rp 9,577,000 

Donasi Program Da’wah      Rp 34,820,000 

Perolehan Infak S3       Rp 13,450,000 

Bantuan qurban dari LAZIS Pusa              Rp 150,000,000 

Wakaf Sekolah Islam       Rp 7,100,000 

Wakaf Pembangunan ADI Lampung     Rp 5,000,000 

Infaq Neon Box Pondok Tahfizd      Rp 2,000,000 

Infaq Perawatan Motor Wakaf     Rp 2,500,000 

Infak Beasiswa Pendidikan Dhuafa     Rp 1,700,000 

Infak untuk Ponpes Tahfizd       Rp 1,000,000 

Infak Oprasional Pembinaan Pasien RSUAM    Rp 1,000,000 

Infaq untuk TPA Ar-Raihan di Natar      Rp 500,000 

Wakaf Iqro & Al Qur’an       Rp 700,000 

Bagi Hasil Bank        Rp 193,463 

Total pemasukan ZIS           Rp 292,690,46 
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Transaksi                 Pengeluaran 

Penyaluran ZIS 

Santunan Anak Yatim       Rp 25,905,000 

Pembinaan ADI Lampung      Rp 500,000 

Santunan fakir Miskin       Rp 13,690,000 

Santunan pengobatan fakir miskin dan dhuafa   Rp 1,000,000 

Penyaluran Infak Beasiswa Pendidikan Dhuafa (SMA)  Rp 1,700,000 

Beasiswa Mahasiswa Dhuafa 20 Orang    Rp 6,500,000 

Pembinaan Muallaf       Rp 500,000 

Penyaluran Infakq Neon Box Pondok Tahfizd   Rp 2,000,000 

Beasiswa Pendidikan fakir miskin & dhuafa     Rp 4,600,000 

Penyaluran Infaq Perawatan Motor Wakaf     Rp 2,500,000 

Oprasional KBM ADI Lampung      Rp 2,000,000 

Penyaluran Oprasional Pembinaan Pasien Rois RSUAM   Rp 1,000,000 

Honor 14 Guru & Oprasional KBM MA Dewan Da’wah   Rp 8,000,000 

Penyaluran Infaq untuk TPA Ar-Raihan di Natar    Rp 500,000 
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Penyalu ran waqaf Iqro & Al-Qur’an     Rp 700,000 

Santunan Da’I Dewan Se-Lampung      Rp 45,250,000 

Santunan Guru Ngaji TPA Pedesaan (98 orang)    Rp 8,850,000 

Support Kegiatan Mahasiswa Unila Oase     Rp 200,000 

Oprasional Muslimat Dewan Da’wah     Rp 200,000 

Pengadaan Hewan Qurban 100 Ekor Domba dan Sapi           Rp 200,000,000 

Pembinaan Guru & Siswa MA DD      Rp 509,000 

Penyaluran Dana ZIS Melalui Dewan Da’wah    Rp 7,850,000 

Adminitrasi Izin Oprasional MA DD     Rp 1,000,000 

Dai secretariat kab lamtim & Pesisir barat Mar-Jun 2015   Rp 2,000,000 

Dauroh PPN materi Lanjutan Aqidah 2     Rp 500,000 

Perlengkapan & Konsumsi Pondok tahfizd     Rp 4,000,000 

Dana untuk Majalah, Layanan Donatur & Oprasional S3  Rp 4,707,500 

Dana Marketing dan Amilin      Rp 16,830,875 

Silaturahim Lembaga Pemerintah & Ormas     Rp 200,000  

Koordinasi Da’wah Pengurus Kab/Kota se-Lampung   Rp 3,000,000 



57 
 

 

Program Da’wah & Pembinaan Untuk ke Daerah    Rp 3,500,000 

Penyaluran bagi hasil Bank       Rp 107,771 

Biaya layanan bank        Rp 85,692 

Total Pengeluaran ZIS     Rp 349,885,838 

 

 

TOTAL PEMASUKAN DEWAN DAKWAH  

1. Hibah pemerintah      Rp.   85.000.000 

2. Donasi ZIS      Rp. 327.821.063 

Total Pemaukan      Rp. 412.821.063 

 

TOTAL PENGELUARAAN DEWAN DAKWAH  Rp. 349.885.838 
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BAB IV 

ANALISIS DATA MANAJEMEN KEUANAGAN PADA LEMBAGA DEWAN 

DAKWAH INDONESIA LAMPPUUNG 

 

A. Implementasi Manajemen Keuangan Lembga Dakwah 

 

1. Implementasi Fungsi Perencanan, Pengorganisasian, Penggerakan dan 

Pengawasan Manajemen Keuangan Lembaga Dakwah 

Organisasi dakwah yang ideal ialah organisasi yang memunyai tujuan untuk 

kemaslahatan umat dan bangsa, apabila ingin mencapai hasil yang memuaskan 

tentunya hal tersebut tidak sertamerta datang begitu saja harus dicapainya dengan 

sungguh - sungguh agar pelaksanaan dakwah berjalan dengan baik dan benar. 

Untuk mencapai tujuan dakwah yaitu menegakan syiar agama Islam mewujudkan 

kebagaiaan dunia dan akhirat, maka untuk merealisasikan tujuan mulia itu diperlukan 

manajemen yang baik, dimana organisasi dakwah harus terus bekerjasama secara 

teratur dan terarah. Oleh karena itu manajemen sangat diperlukan didalam semua 

kegiatan terutama kegiatan dakwah yang terimplikasi kepada kebahagiaan dunia dan 

akhirat.   

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Lampung yang mempunyai 

jaringan yang baik dengan pemerintah baik provinsi, kota dan daerah, serta banyak 

berbagai cabang yang dimiliki diberbagai provinsi di Indonesia, lembaga yang masih 

konsisten pada saat awal didirikan oleh KH. M. Natsir hingga saat ini masih terus 

menegkan syiar Islam tentunya meski didorong dengan manajemen dakwah yang 
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baik agar kegiatan dakwah dan marwah lembaga sebagai lembaga dakwah Islam terus 

terjaga eksistensinya ditopang dalam bingkai manajemen yang baik.  

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian, pengamatan penulis yang di lakukan di 

DDII Provinsi Lampung mengenai manjemen keuangan lembaga dakwah dari proses 

rapat kerja dilakukan, program kerja Lazis dibahas dan dibicarakan, serta proses-

proses yang akan dilakukan atau telah dilakukan agar termanajemen dengan baik.  

Penulis akan menganalisis fugsi-fungsi manajemen dalam proses manajemen 

keuangan lembaga dakwah, juga agar terlihat nampak DDII Provinsi Lampung 

didalam mengelola organisasi. 

 

2. Implementasi Fungsi Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Lazis 

Perencanaan ialah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan. Selanjutnya apa 

yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa rencana itu akan dilakukan. 

Sebelum melangkah ke tahap yang berikutnya, terlebih dahulu menyusun rencana - 

rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi terutama dalam proses 

pembinaan muallaf. Hal yang terpenting dalam proses perencanaan adalah kehadiran 

atau keikutsertaan seluruh anggota sebuah organisasi dalam menentukan perencanaan 

kerja organisasi. 

Setiap usaha apapun jenisnya, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila 

sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena dengan menyusun 

perencanaan secara matang, maka penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan 

lebih terarah dan teratur. Di samping itu, perencanaan juga memungkinkan dipilihnya 

tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan merencanakan segala 
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sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan lebih mudah dalam 

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap DDII Provinsi Lampung, 

disetiap tahunya DDII melakukan pembugaran stuktural organisasi baik melakukan 

menambahan bidang atau pengurangan bidang yang tugas dan fungsinya tumpang 

tindih, proses perencanaan dilakukan disetiap awal tahun melakuakn rapat kerja. 

bidang-bidang atau pengurus bekerja sesuai dengan tugas dan peranya.  

Planning (perencantaan) tujuan arah apa yang ingin dicapai organisasi baik itu tujuan 

jangka pendek, sedang, dan panjang yang akan dilakukan satu tahun kepengurusan. 

Ini merupakan sangat efektif sekali didalam pembugaran lembaga / organisasi agar 

lembaga tetap berjalan dengan baik. 

Dalam proses keuanagan di DDII Provinsi Lampung berdasarkan hasil wawancara 

yang DDII selalu melihat terlebih dahulu hasil evaluasi tahun sebelumnya, ada berapa 

dana yang ada dan digunakan sesuia dengan kegiatan program program DDII 

Provinsi Lampung yang ada.  

 

3. Implementasi Fungsi Pengorganisasian Dalam Pelaksanaan  

Dalam suatu organisasi terdapat proses yang berguna untuk merancang, 

mengelompokkan, mengatur dan membagi-bagi tugas pekerjaan diantara para 

anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Dengan demikian, pengorganisasian memiliki arti penting bagi proses keuangan, 

sebab dengan dibagi-baginya kegiatan dalam tugas-tugas yang lebih rinci kepada 

petugas akan terhindar dari adanya penumpukan tugas berada pada satu atau dua 
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orang saja. Jadi, pengorganisasian mengandung unsur koordinasi untuk menemukan 

kepastian dari berbagai perbedaan - perbedaan berbagai unsur demi terciptanya 

harmonisasi.  

Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan, dimana individu-individu 

tidak dapat mencapainya sendiri, akan tetapi dengan team work yang baik yang 

bekerja sama akan dapat mencapai hasil lebih dari pada yang dilakukan perseorangan. 

Seperti halnya dilakukan pada DDII Provinsi Lampung dimana untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki selalu melibatkan orang-orang yang kompeten dibidangnya 

yaitu Lazis yang kontinyu. Kegiatan - kegiatan keuangan dan pengelola zakat yang 

dilaksanakan tidak luput dari pengawasan pengurus DDII Provinsi Lampung terutama 

bidang yang bersangkutan bidang dakwah atau pengurus yang ditujung untuk 

mementoring bidang Lazis selama minimal satu tahun.  

Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh, pengorganisasian yang dilakukan 

yaitu mendiskusikan konsep, merumuskan kegiatan yang ada, mendiskusikan konsep 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman kegiatan, maka konsep kegiatan  

yang akan disampaikan mendapatkan masukan dan perbaikan dari pengurus serta 

dewan syuro 

 

4. Implementasi Fungsi Pengerakan/Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan  

Setelah rencana dan pengorganisasian dakwah ditetapkan oleh pengurus baik bidang 

yang bersangkutan pada saat penyusunan program atau rapat kerja. Maka  

Penggerakan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat memegang peranan 

penting, sebab tanpa adanya penggerakan maka fungsi-fungsi manajamen lainnya 
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seperti perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi/pengawasan tidak akan dapat 

berjalan secara efektif. Pentingnya penggerakan ini karena langsung berhubungan dan 

bersangkut paut dengan tenaga manusia, yang tidak dapat disamakan sumber-sumber 

lainnya seperti mesin, uang, peralatan, dan sebagainya, karena manusia di samping 

memiliki sifat-sifat emosi, seperti perasaan dan keinginan, terutama karena manusia 

memiliki kebutuhan untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sehingga para 

pelaku dakwah perlu diperhatikan kesejahterannya. 

Dalam penggerakan dakwah proses kegiatan manajemen keuangan ialah menjadi 

Institusi pengelola zakat terdepan dengan penekanan pada upaya mendorong 

peningkatan mutu dan penyebaran dakwah di Indonesia yang semestinya dilakukan 

oleh bidang biro Lazis.  

 

5. Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan 

Fungsi manajemen yang terakhir yang dilakukan oleh DDII Provinsi Lampung ialah 

pengawasan/evaluasi kegiatan proses pembinaan muallaf. Untuk mengukur tujuan 

dakwah agar mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan berhasil atau tidak dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

Evaluasi, pengendalian dan penilaian, di samping ditujukan pada pelaksanaan 

kegiatan dakwah yang sedang berjalan, juga ditujukan kepada proses yang sudah 

selesai. Apabila evaluasi, pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan 

untuk pencegahan terhadap kemungkinan - kemungkinan terjadinya penyimpangan, 

maka evaluasi, pengendalian dan penilaian terhadap proses yang sudah selasai 
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sebagai peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah untuk masa yang 

akan datang. 

Pada akhirnya pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan 

pembinaan harus ditujukan kepada semua fungsi manajemen lainnya, sebab ia 

merupakan unsur-unsur yang saling keterkaitan. Dengan kata lain, controling harus 

bisa menjawab mengapa rencana yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana, 

mengapa organisasi yang telah disusun tidak dapat menjamin mencapai tujuan, serta 

mengapa fungsi penggerakan tidak dapat menggerakkan pelaksana pembinaan 

sehingga tidak dapat melakukan tugasnya secara baik. 

Menurut Penulis, proses pengawasan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dakwah 

dalam Manjemen keuangan yang dilakukan DDII Provinsi Lampung. Pertama, 

mengadakan penilaian atau mengevaluasi. Dalam hal ini, penilaian atau 

pengevaluasian disusun dengan instrument penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan 

program kegiatan yanga ada di DDII Propinsi Lampung. Kemudian instrument 

tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban. Adapun laporan 

pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah pembinaan muallaf 

dibuat secara tertulis, yaitu laporan tentang keadaan para muallaf, laporan hasil 

konsultasi dan laporan hasil kegiatan-kegiatan pembinaan muallaf atau mentoring 

baik dilakuan satu bulan satu kali atau tiga bulan satu kali dengan kurun waktu 

selama minimal satu tahun yang telah disepakati baik itu ketika proses pembinaan 

sedang sedang berjalan atau telah dilaksanakan. Penyusunan laporan pertanggung 

jawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan setiap minggu. Laporan tersebut 

disampaikan dan dipertanggung jawabkan secara lisan pada saat rapat atau 
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musyawarah yang dihadiri oleh seluruh pengurus DDII Provinsi Lampung. Laporan 

pertanggung jawaban ini disampaikan setahun sekali. Kedua, tindakan perbaikan. 

Setelah pelaksanaan evaluasi akhir dilaksanakan DDII Provinsi Lampung segera 

mengambil tindakan perbaikan bila terjadi kesalahan/mengproyeksi. Maksud dari 

kesalahan ini adalah apabila salah satu atau beberapa program kegiatan dakwah  yang 

sudah direncanakan tidak terlaksana. Dan DDII Provinsi Lampung menyusun data 

tentang kajian arah kebijakan pengembangan pembinaan yang bersifat pembaharuan 

atau penyempurnaan. Dengan tujuan mengproyeksi program yang telah terlaksana 

dipengurusan yang telah berjalan dan dproyeksi dipengurusan yang akan datang baik 

itu program yang belum maksimal terlealisasi juga program yang tidak berjalan.   

 

B. Manajemen Keuangan Dewan Dakwah  

Di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang 

tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Di dalam Lembaga 

Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung untuk memenuhi kebutuhan lembaga 

mereka mengharapkan biasa mendapatkan bantuan dana atau bantuan yang lainnya 

dari para pengurus dan donatur dari luar lembaga. Bantuan yang di berikan donatur 

kepada dewan dakwah islam Indonesia lampung bisa membantu meringaankan semua 

kebutuhan dan program yang ada di lembaga dan biasa berjalan sesuai dengan tujuan 

bersama. Dewan dakwah islam Indonesia Lampung melapokran keuangannya 

disampaikan setiap satu tahun sekali. Sebagaimana pernyataan dari responden: 
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“LPJ di laporkan setiap satu tahun sekali setiap tutup buku.” R2 ( 

Wawancara,tanggal 26/10/2015, jam 10.00 ) 

Berdasarkan faktor pendukung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

manajemen keuangan yang dilakukan oleh Lembga Dewan Dakwah Islam Indonesia 

Lampung terbilang cukup baik dalam mengatur memberikan kepercayaannya ke pada 

donatur yang ada diyayasan. Hal ini dibuktikan bahwa donatur tidak pernah bosan 

dalam memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan cukup terpenuhi. 

Pelaksanaan Manajemen Keuangan Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia 

Lampung, selama pelaksanaan dalam mendapatkan bantuan dana yang di peroleh 

oleh lembaga banyak melalui rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Tetapi Dewan 

Dakwah Indonesia Lampung hingga sekarang kebutuhan yang diperlukan untuk zaki 

sudah cukup terpenuhi dari bantuan dana dari donatur. Menurut Pahala Nainggolan 

jenis-jenis pendapatan lembaga nirlaba ada lima tahapan yaitu : 

1. Pendapatan dari Kegiatan Program Suatu lembaga nirlaba harus memiliki sumber 

dana sendiri atau dengan cara mandiri untuk memenuhi kegiatan atau program 

lembaga. Sehingga sebuah lembaga harus memiliki prinsip untuk mendapatkan dana 

dari kegiatan program yang sudah direncanakan. Dengan kemajuan program yang 

dijalankan, donatur mampu memberikan pemasukan bagi lembaga, ada tiga hal yang 

harus diperhatikan sebagai perolehan pendapatannya sebagai berikut : 

a. Kelangsungan hidup lembaga 

Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung sudah memiliki program – 

program  pemberdayaan LAZIS, dengan berdirinya program yang ada di lembaga, 

usaha ini mampu menghasilkan pendapatan untuk membantu keperluaan yang ada di 
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lembaga, karena suatu lembagaa zakat harus bias memiliki program kemandirian 

untuk masa depan lembaga, karena setiap bantuan yang diperoleh dari para donatur 

itu tidak bisa selalu di harapkan. 

b. Peluasan pelayanan lembaga 

Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung termasuk salah satu cabaang 

dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat yang berada dipusat di Jalan Kramat Raya 

No. 45  Jakarta dari seluruh indonesia. Ini merupakan salaah satu bentuk upaya 

dalaam perluasan pelayanan lembaga. 

c. Penghargaan dari masyarakat untuk jasa yang diberikan  

Dewan Dakwah Islaam Indonesiaa Lampung mampu memberikan pelayanan atau 

memberikan jasa yang sesuai dengan kemampuannya, dan dewan dakwah tidak 

menerima sedikitpun imbalan dari masyarakat, jadi dengan begitu masyarakat akan 

selalu menghargai jasa yang diberikan oleh lembaga . 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pahala Nainggolan tentang pendapatan 

dari kegiatan program lembaga dengan hasil temuan penelitian diatas, terdapat 

beberapa dukungan dan tidak mendukung dengan adanya hasil penelitian tersebut. 

Pendapat dari Pahala Nainggolan mendukung temuan yang ada dipenelitian ini yang 

berkenaan dengan kelangsungan hidup lembaga dan penghargaan dari masyarakat 

untuk jasa yang diberikan. Tetapi di dalam penelitian ini ditemukan adanya perluasan 

pelayanan lembaga yang berbeda dengan pendapat Pahala Nainggolan, yaitu 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, pendapatan dari kegiatan program 

yayasan tersebut belum dilakukan perluasan pelayanan lembaga. 
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Berdasarkan penjelasan diatas ada faktor pendukung dan tidak mendukung hasil 

penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pendapatan dari kegiatan 

program dengan langkah kelangsungan hidup lembaga dan penghargaan dari 

masyarakat untuk jasa yang diberikan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Islam 

Indonesiaa terbilang cukup baik dalam mengatur pendapatan dari kegiatan program 

yang ada diyayasan meskipus masih belum terealisasikan. Hal ini dibuktikan dengan 

terlaksannya memberikan pelayanan dan jasa seperti bergotong royong dengan 

masyarakat sekitar, dan memberikan pelayanan konsultasi keluarga, hitanan masal 

anak-anak kurang mampu.  

2. Pendapatan dari Sumbangan atau Donasi 

Sumbangan merupakan pendapatan lembaga tanpa harus menyajikan suatu balas jasa 

terhadap donatur. Yayasan akan memberikan ucapan terima kasih kepada donatur 

dengan cara mengembangkan lembaga yayasan lebih baik lagi. Pendapatan yang 

diperoleh Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung yaitu dari para donatur yang 

memberikan sumbangan kepada lembaga tanpa adanya batas. Sumbangan yang di 

dapatkan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung biasanya yang berupa uang 

tunai  

3. Pendapatan dari Grant atau Hibah 

Pendapatan hibah sama saja dengan pendapatan dari sumbangan. Bedanya hibah 

kebanyakan diberikan oleh suatu lembaga dari pada individual ataupun instansi. Dan 

jumlah hibah yang diberikan kepada lembaga memiliki jumlah lebih besar Dewan 

Dakwah Islam Indonesia Lampung mendapatkan dana sumbangan dari bantuan untuk 

penambahan lahan dan kelas diniyah yang di ajukan kepada pihak provinsi. 
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4. Pendapatan dari bunga, dan hasil investasi 

Pendapatan yang bersumber dari bunga dan hasil investasi lainnya merupakan 

income. Jadi pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset lembaga dalam 

menambah jumlah semuanya tergantung dengan berapa besar investasinya. Jadi hasil 

investasi merupakan dana abadi yang didapatkan oleh lembaga untuk memenuhi 

semua kebutuhan dan program yang sudah di rencanakan, tetapi tidak semua lembaga 

yayasan memiliki dana yang cukup banyak untuk diinvestasikan.  

5. Pendapatan dari iuran anggota 

Pendapatan dari iuran masyarakat lembaga untuk memiliki anggota. Bentuk-bentu 

lembaga seperti perkumpulan, asosiasi, kumpulan profesi memungkinkan untuk 

kondisi ini. Perkumpulan sebagai salah satu badan hukum lembaga nirlaba memiliki 

anggota. 

 

6. Pendapatan dari usaha komersial 

Lembaga berbentuk yayasan, sebagian pendapatan dari asset dapat digunakan untuk 

unit usahanya. Terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil untuk memperoleh 

pendapatan lewat usaha komersil. Pertama, lembaga terlibat langsung dalam kegiatan 

komersial. Untuk itu lembaga menyediakan modal dan mengelola langsung kegiatan 

komersil. Kedua, lembaga tidak terlibat langsung dalam kegiatan komersial. Jadi 

suatau lembaga berfungsi sebagai investor, hanya menanamkan modal atau dana. 

Dalam mengelola usaha tersebut lembaga bisa mempercayakan uasaha tersebut untuk 

dikelola oleh pihak lain, dan lembaga hanya mendapatkan dana dari sebagian usaha 

yang sudah didirikan tetapi unit usaha tersebut juga bisa dikelola sendiri oleh 
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lembaga. Berdasarkan teori analisis pendapatan dan hasil temuan dilapangan yang 

dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa antara teori yang dikemukakan 

oleh Pahala Nainggolan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai 

analisis pendapatan memiliki faktor yang tidak mendukung akan tetapi ada beberapa 

factor yang mendukung. Faktor yang tidak mendukung adalah analisis pendapatan di 

Dewan Dakwah Islam Indoneia tidak melakukan tahap analisis pendapatan dari 

bunga dan hasil investasi lainnya dan analisis pendapatan dari uasaha komersial. 

Sedangkan factor pendukung adalah pada analisis pendapatan dari kegiatan program 

lembaga, pendapatan dari sumbangan atau donasi, pendapatan dari grant atau hibah, 

dan pendapata dari iuran anggota.  

Berdasarkan faktor pendukung dan faktor yang tidak mendukung diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis pendapatan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Islam 

Indonesia Lampung  terbilang cukup baik dalam mengatur pendapatan yang ada 

dilembaga. Hal ini dibuktikan dengan terlaksannya beberapa kegiatan atau program – 

program. Tetapi dengan adanya faktor yang tidak mendukung teori analisis 

pendapatan dari bunga dan hasil investasi dan analisis pendapatan dari usaha 

komersial yang dikemukakan oleh Pahala Nainggolan lebih tepatnya lagi Dewan 

Dakwah Islam Indonesia bisa menerapkannya. Supaya Dwan Dakwah Islam 

Indonesia Lampung bisa lebih mandiri dengan cara tidak mengharapkan bantuan dari 

dana, karena biasanya bantuan dari donatur tidak bias dihandalkan terus. Arus 

pengeluaran keuangan Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung. Pada lembaga 

nirlaba, biaya merupakan penggunaan dan pendapatan yang diperoleh. Lembaga 

memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang didapatkan dari para donatur dan 
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jenis bantuan yang tidak hanya berupa materi tetapi bisa bantuan berupa fisik. Dari 

dana yang terkumpul dilakukan rencana kegiatan yang sudah direncanakan, jadi biaya 

yang akan dipergunakan untuk program yayasan tergantung pada pendapatan. 

Program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dana yang dimiliki oleh yayasan. 

Menurut Pahala Nainggolan biaya pengeluaran dapat digolongkan ke dalam biaya 

langsung dan biaya tidak langsung: 

 

7. Biaya Langsung 

 

Biaya langsung merupakan biaya yang mudah dilihat dengan jelas dengan 

keterkaitannya kegiatan program lembaga. Biaya yang ada di Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia dipersiapkam dan dipergunakan untuk memenuhi segala keperluan dan 

kebutuhan.  

 

8. Biaya tidak Langsung 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan 

kegiatan program sosial lembaga.  Biaya yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia Lampung yang sifatnya tidak menentu atau tidak terduga seperti biaya 

telpon, listrik tetapi listrik, renovasi, biaya perjalanan. Tetapi untuk biaya listrik ada 

donatur yang membayarkannya untuk meringankan lembaga. 

Berdasarkan teori analisis arus keuangan dengan hasil temuan dilapangan yang 

dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa antara teori yang dikemukakan 

oleh Pahala Nainggolan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
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analisis arus keuangan mendukung temuan yang ada di penelitian ini yang berkenaan 

dengan memiliki kesamaan analisis biaya langsung yang dipergunakan untuk anak 

asuh dan yayasan misalnya biaya makan, peralatan mandi, listrik, uang saku, dan 

tranportasi sedangkan biaya tidak langsung dipergunakan untuk merenovasi yayasan, 

mengikuti program dari liar lembaga.  

Berdasarkan faktor pendukung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis arus 

keuangan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan 

Dakwah Ilam Indonnesia terbilang baik dalam mengatur kebutuhan yang ada 

diyayasan. Hal ini dibuktikan dalam memenuhi kebutuhan zakat cukup terpenuhi dan 

berjalan dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan penelitian dan temuan 

dilapangan tentang Manajemen Keuangan dalam mengatur pendapatan dan 

pengeluaran dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pendapatan Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung dalam memenuhi semua 

kebutuhan lembaga. Pendapatan yang diperoleh oleh Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia Lampung yang pertama pendapatan yang diperoleh yaitu dari pendapatan 

dari kegiatan program lembaga, jadi didalam Dewan Dakwah Ilam Indonnesia 

Lampung memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi dengan cara mendirikan 

suatu kegiatan program yang sudah  direncanakan yang mampu memberikan 

pendapatan untuk kelangsungan hidup lembaga. Setelah melakukan analisis 

pendapatan dari kegiatan program lembaga, proses selanjutnya adalah pendapatan 

dari sumbangan atau donasi yang didapatkan oleh Dewan Dakwah Ilam Indonnesia 

Lampung mendapatkan sumbangan dari para donatur yang ingin memberikan bantuan 

untuk zakat di Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung. Setelah melakukan analisis 

pendapatan dari sumbangan atau donasi. Selanjutnya Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia Lampung mendapatkan pendapatan dari grant atau hibah, yang didapatkan 

berupa perluasan lahan dan bantuan kelas untuk diniyah, yang diajukan ke provinsi. 

Setelah mendapatkan bantuan dari pendapatan grant atau hibah, langkah selanjunya 
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adalah pendapatan dari iuran anggota yang didapatkan oleh Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia Lampung, iuran tersebut didapatkan dari pengurus-pengurus yang ada 

diyayasan, untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Selanjutnya setelah melekukan 

arus pendapatan yang ada di Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung. Proses yang 

dilakukan selanjutnya arus keuangan Lembaga Dewan Dakwah Ilam Indonnesia 

Lampung dalam memenuhi semua kebutuhan. 

Didalam Lembaga Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung dalam mengatur 

keuangan yang ada di lembaga sudah cukup baik dalam menerapkannya dan 

mengatur untuk kebutuhan anak asuh dan yayasan. Pengeluaran yang dikeluarkan 

oleh Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung berupa biaya langsung yang ada di 

Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung untuk memenuhi kebutuhan lmbaga 

sangat banyak sekali yang diperlukan. Selanjutnya setelah pengeluaran biaya 

langsung langkah selanjutnya pengeluaran yang ada di Dewan Dakwah Ilam 

Indonnesia Lampung yang dibutuhkan adalan biaya tidak langsung yang ada di 

Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung dalam memenuhi kebutuhan anak asuh 

dan lembaga yang tidak terduga yang diperlukan misalnya renovasi lembaga, 

pembayaran air, biaya honor untuk pengurus yayasan, pembelian peralatan lembaga 

yang sudah rusak, pembayaran listrik, tetapi dalam pembayaran listrik tidak selalu 

pihak lembaga yang membayarnya, ada pihak lain yang membantu membayarkan. 

 

B. Saran dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu diberikan sedikit saran 

sebagai acuan untuk memajukan lembaga tersebut, antara lain: 
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1. Sebaiknya didalam memperoleh pendapatan dalam bantuan yang ada di lembaga 

lebih di diperhatikan dalam menjaga tanggung jawab terhadap para donatur, sehingga 

lembaga tersebut bisa menjaga kepercayaan dari para donatur. 

2. Hendaknya Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung lebih menerapkan 

manajemen keuangan yang ada di lembaga tersebut menjadi lebih baik. 

3. Sebaiknya lembaga Dewan Dakwah Ilam Indonnesia Lampung bisa menerapkan 

pendapatan dari usaha komersil untuk membantu pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhan yang ada dilembaga. 

4. Bagi penelitian selanjutnya mengenai Manajemen Keuangan diharapkan mampu 

lembih jelas dan lebih detail dalam mencatat laporan keuangan yang ada di lembaga. 

 

C. Keterbatasan Peneliitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya pada tingkat kebenaran 

mutlak, karena masih banyak kekurangan dan kelemahan pada penelitian ini, adapun 

kekurangan dan kelemahan penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mengetahui 

keseluruhan dalam proses pendapatan dan pengeluaran lebih jelas. Peneliti hanya 

mengetahui sebagian saja dari proses pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan. 

Peneliti seharusnya lebih banyak melakukan pengamatan secara langsung dilapanagn 

dalam proses bagaimana pendapatan dan pengeluarannya di dapatkan hasil penelitian 

yang maksimal. 

 


