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No
1

Teori

Prinsip

Implikasi

Teori Istikhlaf Al Maal Maalullahi, harta milik Allah
-

-

(Ahmad Djalaluddin, 2012)
No
1

2

Teori
Liberalisme

TAUHID

Allah: pemilik absolut dan mutlak.
Manusia: kepemilikan relatif dan majazi.
Harta sebagai sarana, bukan tujuan.
Pertanggungjawaban atas kepemilikan harta di
hadapan Allah
Konsep tiga hak yang menjadi unsur
kepemilikan, yaitu: hak Allah, hak masyarakat
(komunal), dan hak pribadi
konsep produksi: mencipta manfaat, bukan
materi

Konsep
Homo economicus

Implikasi
-

Homo islamicus (insan `abid)
-

Kegiatan ekonomi: dari modal, karena
modal, untuk modal
Kepemilikan sebagai tujuan
Kegiatan ekonomi: dari Allah, karena Allah,
dan untuk Allah
Kepemilikan: sarana untuk menjalankan
kewajiban (ibadah)
Fungsi sosial dalam kepemilikan
Fungsi ritual-spiritual dalam kepemilikan

No
1

Teori
Libertarianisme

•

•

•
2
Konsep Keadilan dan Implikasinya
dalam Kepemilikan
Diolah dari Baidhawi, 2007 (a,b)
(Djalaluddin, 2012).

Egalitarianisme

•
•

3

TAUHID

•

•
•

•

Prinsip
Pada awalnya
dunia ini tidak ada
yang memiliki
Self-interest
bersifat absolut
Kepemilikan
individu mutlak
Kebebasan
individu dibatasi
Kepemilikan
kolektif yang
absolut
Kepemilikan
individu terbatas
Kepemilikan
kolektif dijamin
Sumber daya
bukan
kepemilikan
eksklusif
Sebagai basis
moralitas
kepemilikan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Implikasi
Kepentingan individu dominan
Tidak ada fungsi sosial dalam kekayaan;
Pajak dan retribusi sosial: perampasan atas
kepemilikan pribadi;
Menolak kepemilikan publik dan
meminimalkan barang-barang publik
Privatisasi sumber daya publik
Kepentingan kolektif sebagai panglima;
Negara totaliter: akumulasi kekuasaan politik
dan ekonomi;
Elite penguasa sebagai personifikasi negara
Ada fungsi sosial dalam kepemilikan pribadi,
baik yang sunnah maupun wajib;
Kepemilikan kolektif untuk kesejahteraan
bersama;
Sumber daya menjadi hak bersama semua
spesies makhluk hidup yang perlu dijaga
kelestariannya;
Kepemilikan: cara belanja yang tepat dan
menghindari belanja yang tercela.

AMAL USAHA ISLAMI
 Postulat amal usaha (ibadah,

imarah, mas`uliyah, hifdhul
maal)
 Entitas amal usaha islami

 Tujuan amal usaha (material,

spiritual, sosial, lingkungan)
 Pertanggung jawaban amal

usaha Syariah (kepada Allah,
masyarakat, diri dan keluarga)

Masa Depan Rumah Sakit: Posisioning
Ekonomi & Bisnis Islam

• Dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi
global
• Sistem kesehatan vs covid-19:
• Sistem Kesehatan bukan sekadar
terpenuhinya dokter dan rumah sakit di
suatu daerah/Kawasan
• Sistem Kesehatan (WHO): “Sistem kesehatan
tidak terbatas pada seperangkat institusi
yang mengatur, membiayai, atau
memberikan pelayanan, namun juga
termasuk kelompok aneka organisasi yang
memberikan input pada pelayanan
kesehatan, terutama sumber daya manusia,
sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta
pengetahuan/teknologi (WHO SEARO,
2000).

• Jika negara terkena
bencana yang meluas,
pandemi, yang menekan
secara langsung pada
sistem kesehatan di suatu
negara: perluasan
tanggung jawab,
perencanaan antisipatif
yang baik, pendanaan
berkelanjutan adalah salah
satu alasan utama untuk
keberhasilan "sistem
kesehatan" di sebuah
negara.

Perluasan tanggung jawab
Perencanaan antisipatif
yang baik
Pendanaan berkelanjutan

• Standar keberlangsungan sistem
kesehatan WHO justru mampu
direalisasikan oleh sistem Kesehatan
dalam peradaban Islam.

• Kuncinya? WAQAF

Waqaf:
• Tahbiisu al ashli wa tasbiilu al tsamrah (Ibnu Qudamah,
1992., Vol. 6 hal 206.
) جعله في سبيل هللا (القاموس المحيط:• سبل يسبل تسبيال
) إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها (البخارري:• قال النبي لعمر

• Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah. (UU No. 41
tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1)

Kalian tidak akan mendapatkan “
kebaikan, sampai kalian menginfakkan
apa yang kalian cintai.” (QS. Ali Imran:
92)
• Abu Thalhah mendengar ayat ini. Segera beliau menemui
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyampaikan
hajatnya, “Ya Rasulullah, Allah berfirman, ‘Kalian tidak

akan mendapatkan kebaikan, sampai kalian menginfakkan
apa yang kalian cintai’. Sementara harta yang paling aku
cintai adalah kebun Bairuha. Ini saya sedekahkan untuk
Allah. Saya berharap dapat pahala dan menjadi
simpananku di sisi Allah. Silahkan manfaatkan untuk
kemaslahatan umat.”
• Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyambut
keinginan Abu Thalhah,

س ِم ْعتُ َما قُ ْلتَ َوإِنِى أ َ َرى أ َ ْن ت َ ْجعَلَ َها
َ  َوقَ ْد،  ذَلِكَ َما ٌل َرابِ ٌح،  ذَلِكَ َما ٌل َرابِ ٌح، بَ ْخ
َفِى األ َ ْق َربِين
• “Luar biasa, itu kekayaan yang untungnya besar… itu harta
yang untungnya besar. Saya telah mendengar apa yang
anda harapkan. Dan saya menyarankan agar manfaatnya
diberikan kepada kerabat dekat.”

Harta

• عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
س ُ
ث:
ان ا ْنقَ َط َع َ
ع َملُهُ إالَّ ِم ْن ثَالَ ٍ
اإل ْن َ
وسلم قال  ( :إذَا َماتَ ِ
عو لَهُ )
صا ِلحٍ َي ْد ُ
ص َدقَ ٍة َج ِار َي ٍة  ،أَ ْو ِع ْل ٍم يُ ْنتَفَ ُع ِب ِه  ،أ َ ْو َولَ ٍد َ
َ
رواه مسلم (.)1631
• “ Apabla manusia wafat, terputuslah amal
perbuatannya, kecuali tiga hal, yaituh sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh” (HR.
)Muslim

قال النووي رحمه هللا« :الصدقة الجارية هي الوقف»( .شرح مسلم
. )11/85
وقال الخطيب الشربيني رحمه هللا« :الصدقة الجارية محمولة عند العلماء
على الوقف كما قاله الرافعي ،فإن غيره من الصدقات ليست جارية»
(مغني المحتاج" (. )523-3/522

Infaq
)(Belanja

Investasi

Donasi

Shadaqah
)wajib (zakat
Shadaqah
Sunnah:
Waqaf

Konsumsi

Belanja:
- Spiritual
- Material
- Sosial

رن
المالكي وهو
 بل إخراج إىل أجل،غي مالك
 إن الحبس ليس إخراجا إىل ر
)سبحانه وتعاىل (ابن حزم

Waqaf:
Kepemilikan &
Distribusi
Kekayaan

wakaf (menahan) bukanlah mengeluarkan harta dari 
pemiliknya (sehingga tidak ada pemilik). Tapi,
mengembalikan harta kepada pemilik termulia, yaitu Allah
–subhanahu wa ta`ala.

Wakaf

Restrukturisasi
Kepemilikan
(islami)

Majazi-haqiqi

Instrumen
Distribusi &
Investasi

Sistem sosial

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara
kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang
yang saleh?" (QS: Al Munafiqun:10)

Waqf Values:
Lifestyle
(M. Nuh, 2020)

Memberi: maqam tertinggi

Produktifitas & Nilai tambah: Mindset

Kemashlahatan: Orientasi

Keabadian: Karakter Dasar

Ridha Allah: Tujuan Utama

Nilai Strategis

Nilai Strategis Wakaf
(M. Nuh, 2020)

Kebutuhan: strategis,
berkelanjutan dan
kemartabatan: Wakaf
Kebutuhan Dasar : ZIS

Belanja Operasional
(operational expenditure-Opex)
Kemanfaatan

Konvergensi Opex-CapexInisiasi UU ZISWAF

Belanja Modal
(capital expenditure-Capex)

EF: 6.1 Billion GBP
(IDR 97 T)

Waqf Asset

Al Qurawiyyin Univ. Fez Maroko (859 M)

Oxford Univ. London (1096 M)

EF: 38.3 Billion USD
(IDR 574 T)

Endowment
Fund (EF)

Harvard Univ. USA (1636 M)

Al Azhar Univ. Cairo Egypt (970 M)

Stanford Univ. USA (1891 M)

EF: 26.5 Billion USD
(IDR 397 T)

Sejarah Waqaf untuk
Rumah Sakit
•

•

RS Al Manshuri didirikan Sulthan Mamluk: Al
Manshur Qalawun di Cairo, 682 H/1284 M.
RS Spesialis menyamai RS Modern.
Ibnu Batutah: “Sulit menggambarkan
kemegahannya. Fasilitas dan obat-obatan
tak terbatas. Sultan Qalawun membiayai
wakaf 1000 Dinar/hari. Melayani semua
lapisan masyarakat. Pendapatan pertahun
sangat besar yang untuk biaya operasional
dan pengembangan layanan. RS jauh dari
intervensi pemerintah”.

RS. Al Nawawi,
Damaskus

RS. Al Shalahi Cairo
& Al Quds

• 1160 M di Baghdad ada 60 RS waqaf
• Cordova, 50 RS waqaf
• Sinan bin Tsabit, dokter di era Khalifah
Abasiyah, Al Muqtadir Billah, wakaf
dari uang pribadinya untuk RS al
Muqtadiri sebesar 200 Dinar (25-40
ribu US$) per-bulan.
• Amirah Jauhar Nashib, saudara
Shalahuddin al Ayyubi, wakaf RS Mata,
Tulang, dan Bedah di Syam dan
Anadhol.

RUMAH SAKIT WAKAF
KONTEMPORER

Pengalaman Keluarga kami mendapat
layanan di RS Spesialis Ar Rahmah –
Heliopolis, Mesir, tahun 2001: Dari

awal kehamilan hingga lahirnya
putri kedua kami: gratis.
Saat krisis 1998: mahasiswa Asia
Tenggara mendapat layanan di
rumah sakit ini.

Waqaf Shalah Athiyah
(Prof. Ni`mat Abdul Lathif Masyhur, 2017,
http://www.khotwacenter.com)

• Pengembangan wakaf untuk layanan
Kesehatan:
• Mendirikan rumah sakit secara
mandiri dan menyerahkan kepada
dinas kesehatan untuk melayani
peserta asuransi Kesehatan
• Donasi 50% kepada negara untuk
mendirikan rumah sakit desa bagi
warga dan masyarakat sekitar yang
bukan peserta asuransi Kesehatan
• Menjaga kesehatan dan pencegahan
penyakit bagi warga dengan
pemenuhan kebutuhan air.

Desa Tafahna Asyraf
• Tak ada anak yang tidak sekolah
• Tak ada pemuda tanpa pekerjaan

• Tak ada fakir miskin miskin, bahkan
yang tergolong miskin semuanya
produktif, tidak menerima zakat dari
orang lain, bahkan ikut membayar
zakat. Zakat lebih dari kebutuhan
masyarakat.

RS Rumah Sehat
Terpadu DD
• RS. Rumah Sehat Terpadu (RST): model rumah
penyembuhan yang memberikan pelayanan
kesehatan secara cuma-cuma bagi kaum dhuafa
(tidak mampu) dengan pendekatan kehangatan
keluarga, ketepatan waktu, professional dan
sentuhan hati.
• Berdiri di atas lahan seluas 7.803 m2, di desa
Jampang Kec. Kemang, Bogor Jawa barat, RS
Rumah Sehat Terpadu siap melayani kaum
dhuafa yang selama ini sulit mendapatkan akses
kesehatan secara memadai.
• Dibangun dari Wakaf Uang dan Barang dengan
nilai tidak kurang dari Rp. 65 M
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منظمة الصحة العاملية ،ما هو النظام الصحي؟
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أمحد عوف :األوقاف والرعاية الصحية ص.125
األحوال-الصحية والطبية يف مصر والشام يف العصر اململوكي ص.57
مجيل عبد اجمليد عطية :تنظيم صنعة الطب ص.520
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البيومي غامن :األوقاف والسياسة يف مصر ص.9

