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BAB 1 

PENDAHULUAN: KAS MASJID, ASET UMAT  

 

 

 

 

 

NDONESIA adalah negara dengan  jumlah penduduk 

beragama islam terbesar di dunia. Dari total jumlah 

penduduk sebesar 270 juta jiwa lebih di tahn 2018, 

tidak kurang dari 87,2% atau sekitar 230 juta jiwa 

memeluk agama Islam. (Wikipedia, 2018). 

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia 

tersebut, membuat Indonesia sekaligus menjadi negara 

yang memiliki jumlah masjid yang kurang lebih 

terbanyak di dunia. Menurut ketua umum Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) Muhammad Jusuf Kalla menyatakan 

bahwa jumlah masjid di Indonesia berkisar sebanyak 

800.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Masjid memiliki peran vital dalam masyarakat. Selain 

untuk kepentingan beribadah kepada sang pencipta, 

masjid juga menjadi pusat peradaban umat islam. Masjid 

menjadi titik episentrum kemajuan peradaban umat 

I 
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Islam baik di Indonesia maupun di tataran global. Dewasa 

ini masjid memainkan beragam fungsi, di samping fungsi 

spiritual keagamaan, maupun fungsi sosial seperti 

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Adil et al: 

2010).  

Banyaknya jumlah masjid di Indonesia memunculkan 

bermacam-macam potensi yang bisa dikembangkan oleh 

pihak manajemen masjid dan masyarakat sekitar masjid 

tersebut.  

Masjid bagi umat Islam memiliki fungsi yang 

fundamenatal dalam kehidupan, baik fungsi masjid 

sebagai sarana untk ibadah mahdoh (ibadah spritual) 

seperti menunaikan sholat (rowatib), sholat jumat dan 

sebagainya, maupun ibadah ghoiru mahdhoh (ibadah 

sosial) seperti menyelenggarakan pendidikan agama 

maupun pendidikan umum dan lain-lain. 

Untuk memakmurkan masjid yang merupakan pusat 

perkembangan peradaban dan budaya Islam, maka perlu 

adanya jajaran manajemen (pengurus takmir) masjid 

yang kompeten dalam melaksanakan peranan dan fungsi 

masjid yang sesuai dengan standar pembinaan masjid.  

Standar pembinaan masjid bertujuan untuk 

mengoptimalkan pembinaan dan pengelolaan masjid 

guna terwujudnya kemakmuran masjid agar berguna 

bagi masyarakat melalui tiga aspek. Aspek pertama, 

idarah (manajemen) merupakan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengelolaan, adminitrasi, pelaporan, dan 

evaluasi. Aspek kedua, imarah (kegiatan kemakmuran) 

merupakan kegiatan untuk memakmurkan masjid seperti 

kegiatan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, 
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pendidikan, dan peringatan hari besar islam. Aspek 

ketiga, ri’ayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) 

merupakan kegiatan perawatan bangunan, perawatan, 

lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan 

masjid termasuk penenentuan arah kiblat. Semua prinsip 

pengelolaan masjid tersebut sangat penting untuk 

diterapkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan 

masjid, baik itu kegiatan dalam aspek ibadah ritual 

(mahdhah) dan aspek ibadah sosial yang lebih luas (Ghair 

Mahdhah) agar bermanfaat bagi Jemaah dan msyarakat 

luas. 

Secara Etimologi kata masjid berasal dari kata 

sajada-yasjudu-sujudan-masjidan yang berarti tempat 

sujud (Wahab, 2008). Dalam arti luas masjid adalah 

masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang 

dipergunakan untuk sholat rawatib (lima waktu) dan 

sholat jum.at baik individu maupun secara berjamaah 

maupun kegiatan  ibadah lainya seperti  belajar agama, 

membaca Al Quran, i’tikaf, dan lain sebagainya. Masjid 

juga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan ketertiban sosial melalui dakwah-dakwah 

keagamaan (http://www.nu.or.id/) 

Untuk menjaga optimalisasi peran dan fungsi masjid 

terhadap jamaah dan masyarakat luas, masjid juga harus 

ditopang dengan jajaran takmir yang kompeten, jujur, 

dan amanah dalam memangku tanggung jawab tersebut. 

Sehingga standar pembinaan pada masjid yang meliputi 

tiga bidang dapat terselenggara dengan optimal yakni, (1) 

Idharah (manajemen) yang berkaitan dengan segala 

aktivitas administratif dalam pengelolaan masjid, 

http://www.nu.or.id/
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pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan, kemudian 

(2) Imarah (memberdayakan) yaitu menghidupkan 

kegiatan di dalam masjid baik yang sifatnya ibadah 

mahdhoh seperti sholat  lima waktu dan sebagainya 

maupun ibadah ghoiru mahdhoh seperti pemberdayaan 

lembaga pendidikan baik formal maupun informal, amil 

zakat, majelis taklim dan peringatan hari besar islam, dan 

terkahir adalah (3) ri’ayah (pemeliharaan) dalam 

pengelolaan ini, riayah berkaitan dengan bidang 

pembangunan masjid, rehabilitasi bangunan masjid, 

kebersihan dan pemeliharaan aset-aset masjid (Dirjen 

Bimas Islam No. 802 2014). Semua prinsip pengelolaan 

tersebut sangat penting diimplementasikan untuk 

menjaga keberlangsungan kegiatan 3 bidang dalam 

masjid, sehingga masjid tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana untuk menunaikan ibadah mahdoh (ibadah ritual) 

melainkan juga masjid berfungsi sebagai sarana ibadah 

ghoiru mahdhoh baik untuk jamaah maupun masyarakat 

secara luas. 

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat muslim, dewasa ini banyak masjid-masjid 

yang memiliki aset, baik aset fisik maupun aset keuangan 

yang cukup besar. Kota Malang dan Kota Batu masing-

masing memiliki sejumlah masjid dengan nilai aset 

maupun arus kas yang cukup fantastis untuk ukuran 

organisasi keagamaan.  

Sebagai contoh, Kota Batu memiliki 5 (lima) masjid 

yang memiliki nilai aset yang cukup besar sebagai 

lembaga rumah ibadah sebagaimana nampak dalam tabel 

1.1. Kota Malang juga memiliki beberapa masjid yang dari 
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sisi keuangan, yakni arus kas masuk per bulan yang cukup 

fantastis.  

 

Tabel 1.1 Nilai Aset 5 (Lima) Masjid Terluas di Kota Batu 
NO. NAMA MASJID KECAMATAN LUAS 

(m2) 
Nilai Aset (Rp) 

1. Masjid Agung 
An-Nuur 

Batu  5.000 15.000.000.000 

2. Masjid Al-
Muttaqin 

Bumiaji 3.500 10.500.000.000 

3. Masjid Nurul 
Hidayah 

Batu 2.320 6.960.000.000 

4. Masjid Al-
Mukhlisin 

Batu 2.939 8.817.000.000 

5. Masjid Sultan 
Agung 

Batu 3.000 9.000.000.000 

Sumber : Data diolah (2018) 

 

Data besaran arus kas di antara empat masjid besar 

yang terdapat di beberapa kecamatan di Kota Malang 

diantaranya Masjid Ali Nasruddin, Masjid Nurul Muttaqin, 

Masjid Fathul Huda, dan Masjid Sabilillah. Besaran arus 

kas rata-rata setiap bulan pada tahun 2017 dari keempat 

masjid tersebut nampak pada Tabel 1.2. 

Dengan besarnya arus kas masjid, maka manajemen 

kas masjid sangat perlu untuk dilakukan demi 

kelangsungan segala aktivitas dan kegiatan yang ada di 

masjid, sebab pengelolaan keuangan lembaga nirlaba 

akan bermuara pada uang kas (Nainggolan, 2012:9). 

Maka dari itu hal ini perlu diterapkan agar supaya tidak 

terjadi miss macth cash flow “besar pasak daripada tiang” 

dalam aktivitas operasionalnya. sehingga tidak sampai 

mengganggu kelancaran seluruh akivitas di masjid, baik 
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yang bersifat kerohanian (ibadah mahdoh) maupun yang 

bersifat sosial (ibadah ghoiru mahdhoh). 

 

Tabel 1.2 Nilai Rata-rata Arus Kas Masuk per Bulan 
4(Empat) Masjid Besar di Kota Malang. 

NO. NAMA 
MASJID 

KECAMATAN LUAS 
(m2) 

Arus Kas 
Masuk per 
Bulan (Rp) 

1. Masjid Besar 
Sabilillah 
Malang 

Blimbing 16.000 
m2 

120.000.000 
 

2. Masjid Besar 
Nurul 
Muttaqin 

Sukun 900 m2 43.000.000 

3. Masjid Besar 
Fathul Huda 

Klojen 500 m2 20.000.000 

4. Masjid Besar 
Ali Nasrudin 

Kedungkandang 450 m2 20.000.000 

(Sumber : Data diolah 2017) 

 

Dalam konteks keuangan, sebuah masjid tidak akan 

pernah lepas dari salah satu komponen utama untuk 

memperlancar segala kegiatan yang terdapat di dalam 

masjid. Komponen tersebut adalah kas, sebab kas bisa 

disebut sebagai “darah” bagi kegiatan lembaga. Maka dari 

itu, kas masjid perlu dikelola dengan baik (Nainggolan, 

2012:65). Keberadaan kas merupakan salah satu faktor 

utama sebagai pendukung kegiatan dalam masjid, sebab 

kas merupakan komponen utama eksistensi suatu masjid 

(organisasi nirlaba keagamaan). Melalui kas, akan 

mengalir masuk sumber daya organisasi dan kas keluar 

sebagai biaya organisasi (Khusuma, 2016:1). 

Begitu pula dalam organisasi bisnis (profit oriented), 

kas merupakan bagian utama dari modal kerja yang 
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tercermin dalam aktiva lancar guna mendukung 

operasional tetap berjalan. Karena menurut Hanafi 

(2014:537) item aset yang paling likuid adalah kas. Dalam 

organisasi bisnis (profit oriented) untuk memperoleh kas 

perusahaan bisa dengan banyak cara salah satunya 

adalah dengan penjualan barang atau jasa kepada 

konsumen yang secara reguler pemasukan kas bisa 

diprediksi. Akan tetapi dalam organisasi nirlaba dalam 

konteks ini organisasi niralaba keagamaan seperti masjid 

akan menganggantungkan pemasukan kas dari 

sumbangan atau donasi dari jamaah maupun masyarakat 

secara umum dengan memberikan pelayanan kepada 

mereka baik untuk pelayanan untuk menunaikan ibadah 

mahdoh maupun ibadah ghoiru mahdoh, sehingga 

estimasi pemasukan kas kepada masjid menjadi 

unpredictable. Karena sifat dari dana sumbangan bisa 

berupa pemberian isidental, hanya sekali, atau bisa juga 

diberikan secara reguler atau teratur (Nainggolan, 

2012:17). Dengan sifat sumbangan kas yang tidak bisa 

diprediksi secara spesifik, maka manajemen kas pada 

lembaga nirlaba keagamaan perlu diterapkan. 
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BAB 2 

MENGELOLA KAS :  

TINJAUAN ILMU MANAJEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntuk memahami bagaimana manajemen masjid 

diterapkan, pelu kiranya kita memahami apa 

yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri. 

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno 

ménagement, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan 

mengatur.” Kata manajemen mungkin berasal dari 

bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti 

“mengendalikan,” terutama dalam konteks 

mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin 

manus yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu 

mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi 

ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan 

mengatur. 

U 
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Manajemen menurut Gerge R. Terry adalah proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-

sumber lain. Manajemen ialah wadah didalam ilmu 

pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan 

secara umum kebenarannya. Sementara menurut James 

A.F Stoner, manajemen merupakan proses dalam 

membuat suatu perencanaan, pengorganisisasian, 

pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari 

anggota entitas/organisasi dan juga mempergunakan 

semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, 

manajemen adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan 

sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan 

efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa 

tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, 

dan sesuai dengan jadwal. 

Dari definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, pemimpin, dan 

mengendalikan sumber daya organisasi dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. 

Dalam proses manajemen tersebut melibatkan 

empat aktivitas dasar  yaitu perencanaan dan 

pengambilan keputusan, pengorganisasian, 
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kepemimpinan dan pengandalian. Walau terdapat logika 

mendasar untuk mendeskripsikan keempat aktivitas 

tersebut secara berurutan (seperti yang ditunjukan oleh 

garis panah tebal), kebanyakan dari manajer terlibat 

dalam lebih satu aktivitas pada waktu yang bersamaan 

dan sering kali berganti aktivitas secara tidak terduga 

(seperti yang ditunjukan oleh garis putus-putus). 

 

 
 

Gambar 2.1 Fungsi-fungsi Manajemen 

 

 

 

 

Perencanaan (planning) 
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 Menurut Griffin (2004:10) perencanaan 

(planning) berarti menetapkan tujuan organisasi dan 

menentukan bagaimana cara terbaik untuk pencapainya. 

Sedangkan menurut Handoko (2009:23) perencanaan 

adalah pemilihan atau penetapan tujuan tujuan 

organisasi dan penentu strategi, kebijksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan (planning) merupakan dasar utama 

bagi organisasi untuk menetapkan suatu sasaran dan 

bagaimana cara untuk mencapai sasaran tersebut. 

Sehingga tanpa perencanaan yang baik organisasi akan 

seperti kehilangan pegangan untuk pencapaian tujuan 

sasaran organisasi tersebut, sehingga akan meningkatkan 

disorientasi arah organisasi. Perencanaan bersifat 

esensial  karena dalam kenyataanya, perencanaan 

memegang peranan lebih dibanding fungsi– fungsi 

manajemen lainya. 

Dengan dinamisnya lingkungan eksternal ini, 

jajaran manajemen harus membuat perencanaan yang 

bersifat aktif, dinamis, berkesinambungan dan kreatif 

untuk menghadapi tantangan zaman di era global ini. 

Artinya manajemen tidak hanya menjadi sebagai reaktif 

tetapi, harus menjadi antisipatif sehingga dapat 

memprediksi terhadap pergerakan atau perubahan 

lingkungan eksternal ke depanya yang selalu bergejolak 

dinamis.  

Salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah 

pembuatan keputusan (decision maker) karena dalam 

pembuatan keputusan tersebut harus melalui 
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perencanaan yang matang dan biasanya bersifat jangka 

panjang. sehingga dalam pembuatan keputusan tersebut 

harus sesuai dengan perencanaan baik yang 

mempertimbangkan dari berbagai aspek agar keputusan 

tersebut bisa efektif dan efisien. contohnya keputusan 

dalam melakukan kebijakan investasi gedung baru dan 

kebijakan-kebijakan strategis lainya yang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran organisasi. 

 

Pengorganisasian (organizing)  

 Pengorganisasian adalah menentukan bagaimana 

aktivitas-aktivitas dan sumber daya akan dikelompokan 

(Griffin, 2004:11). Sedangkan menurut Handoko 

(2009:24) pengorganisaisan merupakan proses 

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan 

tujuan organisasasi, sumber daya-sumber daya yang 

dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. 

Setelah ditetapkannya tujuan organisasi dalam 

perencanaan maka pengorganisasian di sini merupakan 

menentukan bagaiamana dengan sistem organanisasi 

bekerja, struktur  organisasi di tempati oleh pekerja yang 

spesifik dan kompeten di bidangnya dan menentukan 

sumber daya-sumber daya baik yang bersifat internal 

maupun eksternal harus digunakan untuk 

memaksimalkan rencana dalam akselerasi pencapaian 

tujuan organnisasi tersebut. Karena apabila sumber daya-

sumber daya yang dimiliki oleh organsisasi tersebut tidak 

diatur dengan sesuai, maka organsisasi tersebut akan 

kehilangan potensi terbaik dari sumber daya-sumber 

daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 
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Dalam pengorganisasian, bagian terpenting adalah 

bagaimana pihak manajemen bisa menempatkan sumber 

daya sumber daya yang sesuai pada tempatnya karena 

penggerak roda organisasi adalah pada bagian sumber 

dayanya. Sehingga perlu adanya pemamfaatan secara 

maksimal terhadap sumber daya-sumber daya tersebut 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Kepemimpinan (leading) 

 Kepemimpinan adalah serangkian proses yang 

dilakukan agar anggota dari organsisasi bekerja bersama 

demi kepentingan organisasi (Griffin, 2004:11). 

Kepemimpinan ini adalah aktivitas paling penting dalam 

kegiatan manajerial. Karena tampa kepemimpinan yang 

baik tidak akan menggerakan sumber daya yang dimiliki 

oleh organisasi. Terlebih utama yang berkenaan dengan 

kepemimpinan yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. 

Dengan demikian kepemimpinan haruslah 

disertakan dengan kompetensi dan intergritas yang kuat 

dari indvidu yang menjalankan fungsi kepemimpinan 

tersebut. sehingga individu tersebut dapat menjadi figur 

yang baik dimata orgnisasi dan bawahanya. Sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan motivasi terhadap bawahnya untuk 

bergerak lebih maksimal lagi untuk kepentingan dan 

tujuan organisasi. 

 

Pengawasan (controlling)  
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Menurut Handoko (2009:25) pengandalian 

(controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Griffin (2004:12) adalah akivitas 

memonitor kemajuan organisasi dalam mencapai 

tujuanya. 

Dalam tahapan akhir dari proses manajemen adalah 

fungsi pengawasan atau (controlling).karena dalam 

fungsi pengawasan ini dapat kita lihat apakah segala 

aktivitas baik pengorganisasian dan kepemimpinan 

sesuai dengan fungsi perencanaan (planning) atau tidak 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Artinya peran 

manajer dalam fungsi pengawasan ini berkaitan dengan 

standar yang sudah ditetapkan dalam proses pencapaian 

tujuan di awal. Jadi pengawasan ini memonitoring dan 

korektif apabila terjadi penyimpangan dalam dalam 

proses pencapaian tujuan organisasi. 

 

Konsep Dasar Kas 

Menurut Harahap (2010:258), kas adalah uang dan 

surat berharga lainya yang dapat diuangkan setiap saat 

serta surat berharga lainya yang sangat lancar yang 

memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Setiap saat dapat 

ditukar menjadi kas, 2) Tanggal jatuh temponya sangat 

dekat, 3) Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkab 

perubahan tingkat harga. Sedangkan menurut Munawir 

(2010:159) kas merupakan aset yang paling likuid atau 

salah satu dari unsur modal kerja yang paling tinggi 

likuiditasnya.  Jadi dalam hal ini kas memiliki arti bahwa 
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kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat 

mempengaruhi setiap transkasi yang terjadi. Karena 

dalam penggunaanya kas tidak membutuhkan langkah 

karena komponen kas sudah disediakan oleh perusahaan. 

Sedangkan untuk komponen piutang membutuhkan satu 

langkah (ketika piutang dibayar) untuk manjadi kas dan 

komponen persediaan yang membutuhkan 2 langkah 

untuk menjadi kas begitupun tahapan seterusnya 

semakin kebawah komponen aktiva lancar tersebut 

semakin membutuhkan langkah untuk berubah menjadi 

kas untuk membiayai kebutuhan operasional organisasi. 

Dalam dimensi perusahaan terdapat pepatah “cash 

is a king!“ yang memliki arti bahwa kas merupakan 

komponen aktiva yang paling penting karena sifatnya 

paling likuid di antara komponen aktiva yang lain. Jadi 

apabila organisasi tersebut kesulitan kas dalam 

perusahaan dapat berarti “warning” bahaya bagi 

organisasi. Akan tetapi terlalu berlebihnya jumlah kas 

yang tersedia di dalam organisasi perusahaan maka akan 

menimbulkan opportunity cost karena sifat dari aktiva 

lancar adalah non earning aset yang akan tidak produktif 

jika memiliki kas berlebih di dalam komponen aktiva 

lancar. Contohnya kehilangan kesempatan pendapatan 

bunga dan sebagainya. 

Dalam organisasi aliran kas yang masuk maupun 

kas yang keluar dapat diindektifikasi. Menurut PSAK No.2 

(2009)  Arus kas adalah arus masuk dana arus keluar kas 

atau setara kas. Sedangkan menurut Martono dan Harjito 

(2007:116) arus kas adalah aliran kas masuk (cash flow) 

merupakan sumber – sumber dimana kas diperoleh 
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sedangkan arus kas keluar (cash outflow) merupakan 

kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran. Jadi 

dalam pengertian ini arus kas adalah jumlah dana yang 

masuk ke organisasi dan jumlah dana yang keluar dari 

organisasi dalam periode tertentu. 

Dalam arus kas tersebut terdapat arus kas masuk 

(cash inflow) dan terdapat arus kas keluar (cash outflow). 

Arus kas masuk (cash inflow) adalah arus kas yang : a) 

Bersifat rutin misalnya, penerimaan dari hasil penjualan 

tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai 

dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain; b) 

bersifat tidak rutin misalnya, penerimaan uan sewa 

gedung, penerimaan modal saham, penerimaan utang 

atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Arus kas 

keluar (cash outflow): a) bersifat rutin misalnya, 

pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar 

upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan 

lain-lain; b) bersifat tidak rutin, misalnya pembelian 

aktiva tetap, pembayaran angsuran utang, pembayaran 

deviden, dan lain-lain. 

Untuk mengetahui kemana arus kas masuk (cash 

inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) maka di 

perlukanya laporan arus kas. Menurut Suwardjono 

(2003:84) menyatakan bahwa berdasar pada informasi 

dalam laporan arus kas, pemakai dapat memperoleh 

informasi untuk tujuan mengevaluasi kegiatan 

manajemen dalam operasi (operating), investasi 

(investing), dan pendanaan (financing). Jadi laporan arus 

kas merupakan satu bagian dari set laporan keuangan 

perusahaan yang berisi informasi yang menggambarkan 
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arus kas masuk dan kas keluar perusahaan selama satu 

periode. Sehingga dari laporan arus kas tersebut kita bisa 

mengetahui bagaimana transaksi-transaksi yang 

melibatkan aktivitas kas, baik dari segi kas masuk atau 

untuk kas keluar dan dapat juga sebagai acuan bagaimana 

prediksi pergerakan kas di masa mendatang. 

Dari pendapat Suwardjono diatas bisa kita fahami 

terdapat tiga aktivitas yang dilaporkan dalam laporan 

arus kas, diantaranya : 1) aktivitas operasi; 2) aktivitas 

investasi; dan 3) aktivitas pendanaan. 

Arus kas aktivitas operasi ini adalah arus kas yang 

diperoleh dari aktivitas sehari-hari (Asnawi & Wijaya, 

2015:132) sedangkan menurut (PSAK No.2) (Revisi 

2013) aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. 

Contohnya seperti: penerimaan kas dari hasil penjualan 

barang atau penerimaan jasa, pembayaran kepada 

pemasok barang, pembayaran untuk gaji karyawan, dan 

sebagainya. Jadi untuk aktivitas operasi ini hendaknya 

arus kas bersifat positif karena menunjukan kemampuan 

menghasilkan kas secara operasional. 

Arus kas aktivitas investasi menurut (PSAK No.2) 

(Revisi 2013) adalah perolehan dan pelepasan aset 

jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 

setara kas. Artinya arus kas aktivitas investasi ini 

merupakan aktivitas arus kas yang bersifat jangka 

panjang dan biasanya akan terjadi perubahan dalam 

komposisi aktiva tetap. Contohnya penerimaan penjualan 

aset tetap seperti penjualan mesin produksi, gedung 
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kendaraan operasional. Ataupun sebaliknya perusahaan 

membeli mesin produksi, membuat gedung baru, dan 

membeli kendaraan operasional. Dalam konteks arus kas 

aktivitas investasi ini sifatnya harus negatif. Karena 

secara logika ketika perusahaan tumbuh dan 

berkembang maka membuthkan investasi yang banyak 

pula sehingga akan banyak memakan kas perusahaan. 

Tetapi sesuai dengan esensi dari investasi yang hasilnya 

akan dinikmati di masa yang akan datang dan akan 

bersifat jangka panjang. 

Aktivitas pendanaan, menurut pernyataan (PSAK 

No.2) (Revisi 2013) aktivitas pendanaan adalah aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta  

komposisi jumlah modal dan pinjaman entitas. 

Contohnya pelunasan pinjaman, penerimaan kas dari 

penerbitan saham, obligasi wesel, dan sebagainya. 

Aktivitas pendanaan ini bisa berasal dari dana pihak luar 

(hutang) maupun dari modal sendiri. Artinya adanya 

penambahan utang maka akan menambah kas. Adanya 

pembayaran hutang maka akan mengurangi kas. Jadi 

positif atau negatif dalam arus kas aktivitas pendanaan ini 

relatif dalam artian harus dilihat dulu dari sumbernya 

kenapa arus kas aktivitas pendanaan posistif atau negatif. 

 

Kelompok Kas  

Dalam prakteknya organisasi bisnis biasanya 

mengelompokkan kas mereka supaya mudah dalam 

pengelolaanya. Pada umumnya organisasi bisnis 

membagi kas menjadi dua kelompok yaitu : 1) Kas Kecil; 

dan 2) Kas di Bank. 
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Kas Kecil (Petty Cash / Cash on Hand), menurut 

Soemarso (2004:320) kas kecil adalah Sejumlah uang 

tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan 

digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran 

tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan melalui kas kecil adalah pengeluaran-

pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, pengeluaran-

pengeluaran lain dilakukan dengan bank (dengan cek).  

Jadi kas kecil memiliki pengertian uang kas yang ada di 

dalam barangkas perusahaan yang digunakan untuk 

membayar dalam jumlah relatif kecil, misalnya pembelian 

prangko, biaya perjalanan biaya telegram dan 

pembayaran lain dalam jumlah kecil yang sekiranya tidak 

memerlukan cek untuk transaksinya. Oleh sebab itu 

perusahaan harus bisa menetapkan mata anggaran mana 

yang sekiranya transaksinya cukup menggunakan kas 

kecil dan mata anggaran apa saja yang tidak bisa dibayar 

dengan menggunakan kas kecil. 

Kas di Bank (cash in bank), merupakan uang kas 

yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di dalam bank 

dalam bentuk giro atau bilyet dan kas ini dipakai untuk 

pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan 

cek (Hery, 2014:27). Selain karena jumlah dananya yang 

besar motif perusahan menyimpan dana kasnya di bank 

karena menyimpan di bank dilihat dari segi safety dan 

efisiensi tempat, sehingga banyak alternatif pilihan 

kemudahan ketika menyimpan dananya di bank. 
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Kas sebagai Bagian dari Modal Kerja  

Modal kerja secara sekilas bisa kita maknai secara 

sederaha adalah modal yang dipergunakan untuk 

bekerja, digunanakan untuk operasional, atau bekerja. 

Namun definisi secara ilmiah menurut Brigham & 

Houston (2014:581) Modal kerja (working capital) 

adalah seluruh aset jangka pendek atau aset lancar kas, 

efek yang dapat diperjual belikan, persediaan dan piutang 

usaha. Dalam jenis modal kerja terdapat dua jenis modal 

kerja yaitu, ,modal kerja kotor (gross capital working) dan 

modal kerja bersih (net capital working). Penjelasan dari 

masing-masing modal kerja tersebut menurut Hanafi 

(2014:519) adalah modal kerja kotor biasanya muncul 

pada aktiva lancar yang biasanya meliputi kas, Piutang 

dagang, dan persediaan. Sedangkan modal kerja bersih 

biasanya diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi 

dengan hutang lancar. Dalam modal kerja terdapat satu 

komponen yaitu kas. Komponen penting dalam aktiva 

lancar adalah kas (Tampubolon, 2013:75). Karena sifat 

dari kas itu sendiri adalah paling likuid diantara 

komponen modal kerja lainya. 

 

Mengelola Kas  

Item aset yang paling likuid adalah kas. Perusahaan 

akan “berbahaya” kalau dalam kondisi kekurangan kas. 

Tetapi terlalu banyak kas yang disimpan di dalam 

brangkas perusahaan juga tidak bagus karena akan 

terjadi opportunity cost. Maka dari itu kas perlu di kelola 

dengan baik sehingga kas yang tersedia dalam organisasi 

cukup untuk memenuhi aktivitas operasionalnya. 
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Sedangkan menurut Halim, dan Iqbal (2012:280) 

manajemen kas adalah praktik dan teknik yang dirancang 

untuk memprcepat dan mengontrol penerimaan kas, 

menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol 

atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas 

yang menganggur. 

Menurut Hanafi (2014:537) ada tiga hal yang ingin 

manajer lakukan ketika mengelola kas di antaranya (1) 

mempercepat kas (2) memperlambat aliran kas (3) 

memelihara saldo kas yang optimal. 

 

 
 

Gambar 2.2 Manajemen Kas 

(Sumber: Hanafi, 2014:539) 

 

Dari bagan tersebut bisa dijelaskan tahap (1) yakni 

mempercepat kas  dan tahap (2) memperlambat kas 

semata-mata untuk meningkatkan ketersediaan kas  (kas 

yang bisa dipegang oleh perusahaan). Artinya semakin 

banyak kas yang tersedia oleh perusahaan maka pihak 

 

 



22 | Manajemen Kas Masjid 

manajer keuangan mempunyai kesempatan yang lebih 

besar untuk memamfaatkan kas yang dipegang tersebut. 

Karena itu tugas manajemen keuangan adalah bagimana 

mengelola dan memelihara saldo kas yang ada di 

perusahaan. Dengan kata lain saldo kas yang terdapat 

dalam perusahaan tidak terlalu tinggi (kas menganggur 

berkurang), tetapi bisa memenuhi kebutuhan likuiditas 

perusahaan. 

Menurut Franklin, dan Friedlob (1995) dalam 

Halim, dan Iqbal (2012:280), pengelolaan manajemen kas 

yang baik bertujuan untuk (1) menjaga saldo kas 

seminimal mungkin dan biaya-biaya yang berkaitan 

denganya, (2) mengurangi resiko operasional, kredit dan 

pasar, (3) meningkatkan fleksibilitas dalam mencocokan 

aliran masuk dengan aliran keluar kas, dan (4) 

mendukung kebijakan lainya. Dengan begitu manajemen 

kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang 

dimiliki perusahaan dalam rangka tersedianya kas yang 

optimal untuk membiayayai kebutuhan operasional 

perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. 

 

Motif Memegang Kas 

Dalam perusahaan secara umum kas merupakan 

aset yang paling tidak produktif dibandingkan dengan 

aset yang lain. Maka dari itu memegang aset yang tidak 

produktif seminimal mungkin merupakan pilhan yang 

baik. Karena terlalu banyak memagang kas dapat 

menyebabkan idle cash atau kas yang menganggur yang 

tentunya tidak baik bagi perusahaan. 
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Ada beberapa motif perusahaan kenapa memegang 

kas menurut Hanafi (2014:537)  diantaranya: 1) motif 

transaksi, motiv berjaga-jaga; dan 3) kebutuhan di masa 

datang. 

Kas diperlukan untuk memenuhi transaksi. 

Transaksi perusahaan bisa dari penjualan, yang berarti 

perusahaan menerima kas. Semantara itu perusahaan 

harus membayar gaji pegawai, membeli bahan mentah, 

membayar utang dagang. Yang artinya ada aliran kas 

keluar. 

Alasan lain memegang kas adalah untuk berjaga-

jaga menghadapi ketidak pastian di masa mendatang. 

Sebagai contoh, jika perusahaan tiba-tiba harus 

mengeluarkan kas yang cukup besar, perusahaan harus 

mempunyai kas. Jika tidak perusahaan tidak bisa 

membayar kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan kas bisa meningkat bisa meningkat pada 

saat ada kejadian-kejadian yang tidak menentu dimasa 

mendatang. Sebagai contoh, jika perusahaan berencana 

mengeluarkan produk baru, perluncuran tersebut akan 

memakan kas yang cukup subtansial. Perusahaan dengan 

demikian akan “menimbun” kas untuk persiapan 

peluncuran produk baru tersebut. 

 

Saldo Kas Minimal (Compensating Balances)  

Bank sering kali mengsyaratkan saldo minimal yang 

harus tetap berada di rekening perusahaan di bank. 

Sebagai contoh, jika perusahaan membuka rekening 

tabungan, maka perusahaan harus memegang sejumlah 

saldo minimal tertentu. Karena itu saldo kas tidak bisa 
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ditekan sampai nol. Persyaratan saldo kas minimal 

tertentu tersebut tentu akan berpengaruh terhadap saldo 

kas perusahaan. 

 

Menentukan Saldo Kas Optimal  

Untuk menentukan saldo kas yang optimal setiap 

organisasi baik organisasi laba maupun nirlaba bisa 

menggunakan beberapa model yang sudah ada secara 

konvensional yang tertera dalam literasi. Karena 

memegang kas terlalu lama atau terlalu banyak akan 

menimbulkan potensi trade-off antara keuntungan dan 

risiko sehingga perlu adanya metode dalam menentukan 

berapa besaran saldo kas optimal yang terdapat atau 

dipegang oleh suatu organisasi. Menurut Hanafi (2014: 

544)  terdapat beberapa model menentukan saldo kas 

optimal diantaranya: 1) model persediaan untuk kas; dan 

2) Model random aliran kas (Model Miller-Orr). 

Model persediaan untuk kas (Model Boumol). Ide 

model kas tersebut berasal dari manajemen persediaan. 

Pola konsumsi kas ini dapat digambarkan pada melalui 

gambar 2.3. 

Pada gambar 2.3 menjelaskan pada awal periode, 

saldo kas diperoleh sebesar C. Kemudian kas digunakan 

dengan tingkat penggunaan yang konstan , sampai 

akhirnya menjadi nol. Pada saat kas tersebut di titik nol 

maka akan diisi kembali dengan kas sebesar C. Proses 

tersebut kemudian berulang kembali. Untuk menghitung 

saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang 

berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu kita bisa 

meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan 
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dari model ini adalah menghitung saldo kas optimal, yaitu 

saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. 

 

 

 

Model random aliran kas (Model Miller-Orr) 

Jika ketidak pastian aliran kas cukup besar, maka 

model persediaan untuk kas tidak bisa dipergunakan lagi. 

Model Miller-Orr mengasumsikan saldo aliran kas harian 

bersifat random, tidak seperti pada model persediaan 

diatas. Seperti gambar berikut untuk model aliran saldo 

aliran kas dalam model Miller-Orr. Gambar tersebut 

menunjukan fluktuasi aliran kas harian. Garis h 

menunjukan batas atas, sedangkan garias z menunjukan 

batas tengah. Jika saldo kas berfluktuasi diantara h 

dengan z, maka tidak ada tindakan apa- apa yang haruas 

waktu 

Saldo Kas 

 

Gambar 2.3 Pola Komsumsi Kas Model Boumol  

(Sumber: Hanafi, 2014:545) 

 

h 

z 
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dilakukan. Jika saldo kas menyentuh nol, maka surat 

berharga senilai z dijual (sehingga saldo kas bertambah 

dengan z). Jika saldo kas menyentuh h, maka surat 

berharga senilai h – z dibeli (sehingga saldo kas turun 

senilai h – z), agar saldo kas kembali ke level z (tidak 

terlalu besar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pola Konsumsi Kas Model Miller-Orr 

(Sumber: Hanafi, 2014: 547) 
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BAB 3 

MASJID : ORGANISASI NIRLABA KEAGAMAAN 

 

 

 

 

 

 

 

rganisasi menurut Kusdi (2009:5) adalah suatu 

entitas sosial yang secara sadar terkordinasi, 

memiliki suatu batas yang relatif dapat 

diidentifikasikan, dan berfungsi secara relatif 

berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau 

seprangkat tujuan bersama. Berdasarkan pengertian di 

atas organasisasi bisa di interpretasikan sebagai 

kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk suatu 

entitas nyata dalam masyarakat yang bekerja sama dan 

terkordinasi oleh sistem kegiatan untuk mencapai tujuan 

bersama.  

Maka dari itu organisasi banyak diciptakan oleh 

masyarakat secara parsial maupun secara holistik untuk 

memcapai tujuan yang sudah menjadi idealisme mereka. 

Contohnya organisasi bisnis, seperti mendirikan 

perusahaan baik jasa maupun non jasa bahkan ada juga 

O 
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organisasi yang orientasinya bukan laba atau profit 

seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, 

organisasi lingkungan, organisasi lainya. 

Seperti yang sudah kebanyakan masyarakat ketahui 

bahwasanya didalam dimensi masyarakat luas terdapat 

dua jenis organsasi yakni organisasi bisnis atau laba 

(profit oriented) dan organisasi non bisnis atau nirlaba 

(non profit oriented). 

Menurut Kusdi (2009:41) organisasi bisnis atau laba 

(profit oriented) adalah organisasi pertama-tama dibuat 

untuk menghasilkan keuntungan. Jadi bisa diartikan 

organisasi bisnis merupakan suatu sistem berkelanjutan 

dari aktivitas manusia yang berbeda-beda dan 

terkordinasi yang mempergunakan material atau sumber 

daya baik internal maupun eksternal  yang 

ditransformasikan kepada suatu output tertentu dan 

mencapai tujuan keuntungan (profit) secara ekonomi 

dalam aktivitas bisnis. 

Contoh dari organisasi bisnis yang menjadi 

meanstream di masyarakat secara luas adalah unit usaha 

atau perusahaan bisnis. Perusahan yang bergerak dalam 

domain bisnis adalah badan hukum, yang menggukan dan 

mengkoordinasi sumber-sumber ekonomi untuk 

menyediakan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan masyarakat dengan cara yang 

menguntungkan. Artinya perusahaan tersebut bergerak 

karena miliki tujuan untuk mencari keuntungan dari hasil 

aktivitas operasional mereka. 

Menurut Sapto (2009:11) organisasi nirlaba dapat 

didefinisikan secara hukum sebagai organisasi yang tidak 
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dapat mendistribusikan asset atau pendapatannya untuk 

kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau 

pemimpinnya. Akan tetapi dibalik pembatasan yang 

demikian, terdapat beberapa kelonggaran.Yang pertama 

adalah organisasi nirlaba tidak dilarang untuk 

memberikan kompensasi untuk pekerjanya sebagai 

timbal balik atas kinerja yang diberikan.Yang kedua 

adalah organisasi nirlaba tidak dilarang untuk mencari 

keuntungan, akan tetapi sekali lagi bukan untuk 

didistribusikan melainkan untuk pendanaan proyek 

lainnya. Sedangkan menurut Komang (2008: 10) 

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah 

suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk 

mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik 

perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak 

komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang 

bersifat mencari laba (moneter). Jadi organisasi nirlaba 

adalah organisasi yang tidak mengutamakan perolehan 

laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatan 

utamanya. Karena organisasi nirlaba memiliki tujuan 

tertentu yang berhubungan dengan kepentingan 

masyarakat umum seperti organisasi keagamaan, 

organisasi swadaya masyarakat, organisasi lingkungan 

organsiasi pendidikan, organisasi kesehatan dan lain 

sebagainya. 

Macam-macam organisasi nirlaba yang terdapat di 

Indonesia ini dapat di golongkan ke dalam beberapa 

macam katagori. Rosen & Baum dalam Nainggolan 

(2005:2) mengklasifikasikan organisasi nirlaba 

berdasarkan sumber dana (source of found) Setiap bentuk 
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lembaga akan terbagi sebagai berikut: a) Lembaga 

komersial, yaitu lembaga yang dibiayai oleh laba atau 

keuntungan dari kegiatanya; b) Lembaga pemerintah, 

yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat pajak 

dan retribusi; c) Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang 

dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan. 

Menurut Priyono (1992) dalam Nainggolan (2005:3) 

tentang lembaga nirlaba di Indonesia membaginya 

menjadi empat golongan besar sebagai berikut: a) 

Lembaga keagamaan: termasuk disini lembaga yang 

bergerak di bidang keagamaan seperti, Nahdatul Ulama’, 

Muhammadiyah, dan lain sebagainya; b) Organisasi 

kesejahteraan sosial: termasuk disini yang berskala 

nasional seperti: BKKBN (Badan Kordinasi Kegiatan 

Kesejahteraan Nasional) hingga Dewan Nasional 

Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS); c) 

Organsasi kemasyarakatan: termasuk dalam golongan ini 

adalah organisasi sosial berdasarkan profesi seperti 

LP3ES, organisasi kemasyarakatan biasa seperti 

Organisasi Keluarga Berencana Indonesia, dan lain 

sebagainya; d) Lembaga swadaya masyarakat: bentuk 

lembaga ini mencakup yayasan- yayasan amal dan 

filantropis, asosiasi kepentingan khusus, koperasi, dan 

lain sebagainya. 

 

 

Yayasan 

Berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra 

kemerdekaan. Ketika itu tujuan pendiriannya lebih 

banyak untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam 



31 | Manajemen Kas Masjid 

masyarakat di suatu daerah. Sektor di tempat yayasan 

terlibat umumnya adalah: pendidikan dan kesehatan 

(Nainggolan, 2005:1). Dewasa ini banyak yayasan yang 

terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan inisiatif dari 

masyarakat. Inisiatif itu timbul karena terdapat gap yang 

besar antara instansi yang dikelola oleh pemerintah 

maupun yang dikelola oleh perusahaan. 

Sesuai dengan (Undang-Undang RI No. 16 Tahun 

2001 pasal 1) Tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah 

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

mempunyai anggota.  

Dalam sektor kemasyarakatan yang modern ini, 

permasalahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat 

bisa di eksplorasi secara luas sehingga peran yayasan 

menjadi sangat penting. Karena secara aktual sekarang 

ini dana alokasi pemerintah untuk masalah masalah 

sosial semakin menyusut. Sehingga membuat yayasan 

sebagai organisasi nirlaba menjadi lebih baik agar dan 

bisa beradaptasi dengan perubahan yang secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi kredibilitas 

yayasan tersebut. 

 

 

Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Masjid 

Pengertian masjid secara etimologis merupakan isim 

makan dari kata "sajada"-"yasjudu"-"sujudan", yang 

artinya tempat sujud, dalam rangka beribadah kepada 

Allah SWT atau tempat untuk mengerjakan shalat 
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(Muslim: 2004). Masjid adalah bangunan tempat ibadah 

umat islam yang dipergunakan untuk sholat rawatib 

(lima waktu) dan sholat jum’at baik individu maupun 

secara berjamaah atau kegiatan ibadah lainya seperti  

belajar agama, membaca  Al Quran, i’tikaf, dan lain 

sebagainya. Masjid juga dapat digunakan untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui 

dakwah-dakwah kegamaan (http://www.nu.or.id/).  

Bukan hanya itu saja secara historis fungsi masjid pada 

zaman Rosululloh SAW bukan hanya berfungsi sebagai 

ibadah mahdhah melaikan juga sebagai tempat ibadah 

ghoiru mahdhoh seperti yang di telah dijelaskan oleh 

Shihab (1996) dalam Haq & Dewi (2013:2) Masjid 

berfungsi sebagai tempat konsultasi dan komunikasi 

(masalah ekonomi, sosial, dan budaya), tempat latihan 

militer dan persiapan alat-alatnya, sebagai pengobatan 

korban perang, tempat perdamaian dan pengalihan 

sengketa, tempat aula dan tempat menerima tamu, 

tempat tawanan perang, serta sebagai pusat penerangan 

informasi atau pembelaan agama.  

Sehingga banyak praktek masjid dewasa ini juga 

bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh yang 

artinya tempat yang diperuntukan sebagai ritual tetapi 

masjid sudah banyak yang menerapkan sebagai tempat 

ibadah ghoiru mahdhoh yang artinya sebagai tempat 

melakukan ibadah sosial yang lebih luas seperti 

pendidikan, ekonomi, dan budaya dan lainya. 

 Menurut Nainggolan (2005:3) Organisasi masjid 

merupakan organisasi nirlaba yang berarti suatu 

organisasi atau kumpulan beberapa individu yang 

http://www.nu.or.id/
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memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya 

kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada 

pemupukan laba atau kekayaan semata. Kategori 

organisasi nirlaba adalah lembaga keagamaan, organisasi 

kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan 

lembaga swadaya masyarakat. Maka dari itu dalam 

prakteknya sebagai sebuah organisasi masjid harus 

diurus dengan akuntabilitas yang baik dan bijak, baik dari 

segi kompetensi dari jajaran staf dan pengurus masjid 

(takmir masjid) dalam mengatur lingkungan masjid, 

maupun secara administratifnya baik dari segi 

manajemen keuangannya, pelaporan keuangan dalam 

masjid tersebut dan dari segi ri’ayah agar supaya kualitas 

masjid baik secara fisik maupun secara spiritual dapat 

terjaga dengan baik.  

 

Pendapatan dan Biaya pada Organisasi Masjid 

Pendapatan dan biaya pada organisasi niralaba 

berbeda dengan organisasi laba (profit oriented). Dalam 

konteks organisasi bisnis pendapatan berasal dari hasil 

penjualan baik berupa barang atau produk maupun 

dalam bentuk jasa yang akan memiliki nilai setiap 

penggunaan barang atau jasa tersebut. Akan tetapi dalam 

konteks organisasi nirlaba keagamaan seperti masjid, 

pendapatan bukan atas dasar hasil penjualan barang atau 

jasa, melainkan berdasarkan hasil sumbangan atau 

donasi dari para jama’ah maupun masyarakat umum 

yang menggunakan fasilitas masjid untuk menunaikan 

ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh. 
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Pendapatan dari hasil sumbangan atau donasi adalah  

Sumbangan adalah pendapatan lembaga tanpa harus 

menyajikan suatu balas jasa atau produk langsung 

kepada pembelinya (Nainggolan, 2012:17). Hal ini bisa 

terlihat dengan terdapat beberapa jenis kotak amal-kotak 

amal yang disediakan oleh Takmir Masjid untuk 

menampung hasil donasi atau sumbangan dari jamaah 

maupun dari masyarakat secara umum. 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 (Nainggolan, 2012:17). 

Sedangkan untuk pengertian biaya yang terdapat 

dalam lembaga niralaba Biaya lembaga dapat 

didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya lembaga 

yang dapat disajikan dalam satuan rupiah (Nainggolan, 

2012:28). Dalam hal ini menurut Nainggolan (2012:29) 

Pada lembaga nirlaba, biaya merupakan penggunaan 

dana atas pendapatan yang diperoleh. Bisa diartikan dari 

keterangan tersebut bahwa biaya merupakan aktivitas 

pengeluaran kas untuk melakukan pembiyayan aktivitas 

dalam lembaga.  

Dalam organisasi nirlaba Nainggolan 

mengelompokan biaya ke dalam dua jenis biaya yang 

pertama adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Biaya langsung adalah biaya yang sangat mudah dilihat 

dari keterkaitanya dengan kegiatan program sosial 

lembaga (Nainggolan, 2012:29). Dalam konteks biaya 
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langsung dalam lembaga nirlaba keagamaan seperti 

masjid bisa dicontohkan dalam biaya bisyaroh mudarris 

(penceramah), biaya transportasi mudarris, biaya 

konsumsi mudarris dll. Sedangkan untuk biaya tidak 

langsung memiliki arti biaya yang berhubungan tidak 

langsung pelaksanaan kegiatan program lembaga 

(Nainggolan, 2012:29), seperti contoh dalam kaitanya 

Masjid Besar Sabilillah Malang yakni, biaya telepon, listrik 

dari kantor pusat Yayasan Sabilillah Malang, biaya gaji 

karyawan pusat Yayasan Sabilillah Malang dan lain-lain. 

 

 

Pengelolaan Kas pada Organisasi Nirlaba 

pengelolaan kas pada organisasi nirlaba terdapat 

beberapa tahapan-tahapan seperti yang disebutkan oleh 

Nainggolan (2012:65) Pengelolaan uang kas dimulai 

sejak proses perencanaan, penerimaan uang, 

pengeluaran uang, pengendalian atau kontrol atas arus 

uang masuk dan keluar serta pelaporan penggunaan uang 

kas. Pengelolaan kas pada organiasasi nirlaba sangatlah 

penting karena kas bisa disebut sebagai “darah” bagi 

kegiatan lembaga, maka perlu dikelola dengan baik 

(Nainggolan, 2012:65). Karena kas bagi organisasi 

nirlaba sangatlah penting dikarenakan setiap aktivitas 

yang terdapat dalam lembaga nirlaba akan selalu 

memunculkan biaya yang pada hilirnya akan 

membutuhkan suplai dana kas. 

Tujuan dari pengelolaan kas tersebut adalah 

menjamin tersedianya dana tunai pada saat yang 

diperlukan (Nainggolan, 2012:65). Hal tersebut menjadi 
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penting karena pendapatan dari organiasasi niralaba 

dalam konteks ini lembaga nirlaba keagamaan seperti 

masjid tidak selalu konstan dalam artian tidak bisa 

diprediksi secara spesifik, karena pendapatan dari masjid 

mayoritas pendapatan dari hasil sumbangan atau donasi 

dari jama’ah atau masyarakat umum. sehigga Pengelolaan 

kas dengan demikian dapat mendukung kegiatan 

lembaga secara tidak langsung dengan menyediakan 

kebutuhan uang sesuai dengan yang dianggarkan semula 

dan tepat pada saat diperlukan (Nainggolan, 2012:65).  

 

Anggaran pada Organisasi Nirlaba 

Anggaran pada organisasi nirlaba memiliki 

perbedaan dengan anggaran pada pada perusahaan 

bisnis (profit oriented). Menurut Nainggolan (2012:91) 

Anggaran bagi lembaga nirlaba memiliki peran yang 

berbeda dibanding perannya pada perusahaan. Pada 

perusahaan, anggaran ditetapkan dengan titik berat pada 

target penerimaan. Untuk itu kemudian produksi dan 

pemasaran akan dilakukan untuk mencapai target 

penerimaan ini. Anggaran pada lembaga nirlaba 

merupakan penterjemahan dari rencana kegiatan atau 

program lembaga dan sumber dana yang dibutuhkan. 

Maka dari itu anggaran dalam konteks organisasi nirlaba 

berfokus pada rencana-rencana keuangan yang akan 

dilaksanakan pada masa mendatang, sehingga dari 

anggaran  anggaran berperan seperti “peta” bagi 

pelaksana kegiatan (Nainggolan, 2012:91). Jadi dalam arti 

ini bisa dijelaskan bahwa anggaran pada lembaga nirlaba 

justru dimulai dari program atau kegiatan yang 
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direncanakan. Kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk 

satuan uang untuk kemudian selanjutkan dibandingkan 

dengan anggaran penerimaan. 

Berdasarkan kajian telaah literatur belum banyak 

tema yang spesifik yang membahas tentang manajemen 

kas pada masjid atau manajemen kas terhadap organisasi 

nirlaba keagamaan. Basalamah (2014) meneliti tentang 

bagaimana cara pengelolaan kas hasil dari donasi jamaah 

Masjid Al Irsyad Surabaya dengan bantuan rancangan 

financial information sistem untuk mempertahankan 

loyalitas “kepercayaan” para stekholders. Sanjaya (2016) 

mengamati bagaimana pengelolaan dana filantropi (dana 

kedermawanan) dengan tujuan untuk membantu kaum 

yang kurang beruntung yang membutuhkan bantuan dari 

lembaga keagamaan dalam konteks ini Masjid Syuhada’ 

dan gereja Santo Antonius Kota Baru Yogyakarta. 
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BAB 4 

ORGANISASI DAN MANAJEMEN MASJID BESAR 

 

 

 

 

 

 

 

rganisasi dan manajemen masjid memiliki 

karakteristik yang berbeda jika dibandingkan 

dengan organisasi nirlaba lainnnya, terlebih lagi 

jika dibandngkan dengan organisasi bisnis. Pentingnya 

manajemen kas yang perlu diterapkan dalam praktek 

kemasjidan di Indonesia membuat menarik mengungkap 

manajemen kas pada masjid dengan objek masjid besar.  

Salah satu contoh masjid yang berhasil menerapkan 

semua prinsip-prinsip standar pengelolaan masjid yang 

meliputi bidang idharoh, imaroh dan ri’ayah dengan baik 

adalah Masjid Besar Sabilillah Malang dan Masjid Agung 

Kota Batu. Kedua masjid tersebut telah mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral 

O 
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Bimbingan Masyarakat Islam dibawah Kementrian 

Agama Republik Indonesia perihal ajang Penilaian dan 

Penetapan Masjid Besar Percontohan Nasional.  

 

Masjid Besar Sabilillah Malang : Tonggak Perjuangan 
Masyarakat Malang 

Masjid Besar Sabilillah Malang atau akrab disebut 

dengan Masjid Sabilillah Malang merupakan salah satu 

masjid yang berhasil menjuarai dalam ajang Penilaian 

dan Penetapan Masjid Besar Percontohan Nasional untuk 

kategori Masjid Besar Paripurna tingkat nasional. 

Sehingga dengan menjadi juara pertama dalam ajang 

tersebut membuat Masjid Besar Sabilillah Malang 

menjadi Masjid percontohan paripurna tingkat nasional 

oleh Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag 

RI) pada tahun 2016. Penilaian keparipurnaan masjid 

dinilai dari tiga aspek, yang pertama adalah aspek 

manajemen (idarah), permberdayaan (imarah) dan 

peribadatan dan perawatan (ri’ayah) 

(http://www.radarmalang.id) 

Dengan berpredikat Masjid Besar Paripurna 

rujukan nasional, Masjid Besar Sabilillah Malang menjadi 

masjid yang layak dan representatif untuk dicontoh oleh 

masjid-masjid lain di Indonesia baik dari segi manajemen 

(idarah), permberdayaan (imarah) atau dari segi 

perawatan (ri’ayah). Salah satu contohnya adalah 

pengurus Masjid Jami’ Banjarmasin yang menjadi juara 3 

Nasional berkunjung ke Masjid Besar Sabilillah Malang 

untuk melakukan Studi Banding untuk mempelajari 

http://www.radarmalang.id/
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secara khusus praktik manajemen pengelolaan masjid 

yang ideal (http://www.radarmalang.id). 

 

Sejarah Masjid Besar Sabilillah Malang 

Masjid Besar Sabilillah Malang mamiliki nilai 

historis yang erat dengan kemerdekaan bangsa 

Indonesia. Asal mula pendirian Masjid Besar Sabilillah 

Malang berawal ketika Laskar Sabililliah yang dipimpin 

oleh para Alim Ulama’ yaitu KH. Masykur bersama Laskar 

Hisbullah membangun sebuah gubuk untuk dijadikan 

markas tempat mengatur taktik dan strategi perjuangan 

10 November 1945 dan Agresi Militer Belanda dua tahun 

kemudian (1947) (https://ngalam.co). Dari situlah 

Kemudian pada tahun 1968 dibangunlah sebuah 

monumen perjuangan sebagai rencana pembangunan 

masjid dan sebagai memorabilia perjuangan Laskar 

Sabilillah dan Laskar Hisbullah untuk merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah 

mengalami beberapa hambatan pada tahun 1974 

pembangunan Masjid Besar Sabilillah Malang bisa 

diselesaikan. 

Sejak awal tahun 1968 sudah ada keinginan untuk 

membuat masjid yang lebih besar. Sebab masjid lama 

yang sudah berdiri sejak lama tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan jama’ah yang kian bertambah dari hari ke hari. 

Pada bulan Juli 1968 terbentuklah Panitia Pembangunan 

Masjid Blimbing di Kotamadya Malang atas petunjuk K.H. 

Nakhrawi Thohir. Usaha pengumpulan dana mulai 

dijalankan. Peletakan batu pertama dilakukan lebih dari 

sekali. Dan pada pertengahan tahun 1974 ikhtiar 

http://www.radarmalang.id/
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pembangunan masjid ini belum juga memperoleh 

kemajuan. Malahan dalam waktu yang cukup lama 

pembangunan masjid ini mengalami kemacetan. 

Kemudian pada 4 Agustus 1974 atas prakarsa K.H. 

Masjkur diselenggarakan pertemuan di rumah beliau, di 

Singosari Malang. Beberapa orang diundang untuk 

melanjutkan pembangunan masjid yang mengalami 

hambatan. Pada pertemuan itu akhirnya diputuskan 

untuk merombak kepengurusan panitia, mengubah cara 

kerja dan berusaha membangun masjid ini lebih baik lagi. 

Rencana permulaan ditingkatkan lebih jauh, dan masjid 

ini diusahakan menjadi masjid yang monumental, 

memiliki mutu arsitektur yang baik sesuai dengan 

kemajuan perkembangan pembangunan materiil dan 

spiritual. Dan pada 8 Agustus 1974 pembangunan masjid 

ini mulai digiatkan kembali. Terkadang mengalami 

kelambanan tetapi usaha membangun masjid itu kian 

ditingkatkan saja. Pada prinsipnya pelaksanaan 

pembangunan masjid itu dikerjakan oleh panitia, mulai 

dari memenuhi kebutuhan bahan-bahan bangunan dan 

rencana konstruksi bangunan masjid. Pelaksanaan pada 

bagian-bagian tertentu pada bangunan masjid 

diserahkan pada pihak kontraktor dengan melalui tender 

ataupun mendapat bantuan pihak pemerintah Daerah 

Tingkat II Kotamadya Malang ataupun perusahaan-

perusahaan lainnya. Tidak kurang dari enam tahun untuk 

menyelesaikan masjid ini.  

Masjid Sabilillah Malang di bangun di atas tanah 

seluas 16.695 m2 dengan luas bangunan mencapai 2.300 

m2. Secara konsep bangunan Masjid Sabilillah Malang 
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dibagun dengan konsep minimalis dengan memadukan 

seni kaligrafi kualitas tinggi yang semakin memperindah 

desain interior bangunan dalam Masjid Sabilillah Malang  

Kemudian dalam kontruksi bagunan masjid terdapat 

bangunan-bangunan yang memiliki nilai filosofis yang 

tinggi yang berkorelasi dengan nilai sejarah perjuangan 

kemedakaan negara Indonesia, sejarah tokoh-tokoh 

penyebar Agama Islam dan nilai ketuhanan yaitu: 1) 

Jumlah seluruh pilar di seluruh masjid sebanyak 17 buah, 

ini melambangkan tanggal 17; 2) Mulai dari lantai sampa 

ke atap tingginya 8 meter, ini melanbangkan bulan ke-8 

atau bulan Agustus; 3) Lebar masjid dan tinggi menara 45 

meter, ini melambangkan tahun perjuangan bangsa 

Indonesia yakni tahun 1945; 4) Antara pilar satu dengan 

pilar yang lain berjarak 5 meter, ini memiliki makna 

Pancasila dan Rukun Islam yang jumlahnya masing-

masing lima; 5) Segi 6 pada bagunan menara 

melambangkan Rukun Iman pada Agama Islam; 6) Garis 

tengah bagunan kubah yang panjangnya 20 meter itu 

melambangkan sifat-sifat Tuhan yang dua puluh; 7) Di 

dalam masjid terdapat 9 pilar yang memiliki arti kepada 

perjuangan Wali Songo yang menegakan Agama Islam di 

Pulau Jawa. 

Dari segi desain bangunan Masjid Sabilillah Malang 

beberapa komponen-komponen bangunan memiliki arti 

filosofis dengan dengan nilai-nilai sifat ketuhanan, serta 

yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan negara 

Indonesia contohnya, Pilar utama sebagai penyangga 

berjumlah sembilan sebagai pananda jumlah Wali 

Sembilan. Kemudian dikelilingi oleh 17 buah pilar kecil 
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sebagai penanda hari kemerdekaan. Kubah masjid yang 

berdiameter 20 meter mengisyaratkan sifat-sifat Alloh 

SWT. Tinggi lantai  mencapai 8 meter dan menara setinggi 

45 mengartikan pada hari ke 8 bulan Agustus  pada tahun 

1945 sebagai penanda hari kemerdekaan negara 

Indonesia. Sementara di teras masjid ada sebuah prasasti 

kecil untuk mengenang perjuangan kemerdekaan yang 

dipelopori oleh alim ulama. Prasasti tersebut berbunyi 

“Masjid Sabilillah sebagai monumen perjuangan 

kemerdekaan RI 1945 yang dipelopori oleh alim ulama.” 

(https://ngalam.co). 

 

Infrastruktur Bangunan Masjid Sabilillah Malang 

Daya tampung jama’ah yang terdapat di Masjid 

Besar Sabilillah Malang adalah sebesar 4.500 orang. 

Dengan daya tampung yang terbilang besar tersebut 

membawa potensi yang besar terhadap arus kas yang 

besar di Masjid Besar Sabilillah Malang. 

Masjid Besar Sabilillah Malang juga dilengkapi 

dengan beberapa fasilitas yang layak dan bersih. Fasilitas-

fasilitas tersebut diantaranya: 

1) Ruang Utama Sholat 

2) Tempat Wudhu 

3) Fasilitas Kamar mandi dan Toilet 

4) Perlengkapan Sholat Wanita 

5) Sound System dan Multimedia  

https://ngalam.co/
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6) Ruang Sekretariatan 

7) Ruang Tunggu Iman dan Ruang Khatib 

8) Ruang Pertemuan/aula serbaguna 

9) Tempat Penitipan Sepatu dan Sandal 

10) Koperasi 

11) Perpustakaan Masjid 

12) Tempat Parkir  

13) Taman 

14) Sarana Olahraga 

Daya tampung maksimal dari Masjid Sabilillah 

Malang ini mencapai  4,500 jamaah dengan jumlah 

jamaah masjid 150 jamaah. Tetapi akan berbeda lagi 

jumlah jamaah yang hadir di Masjid Sabilillah ketika ada 

even-even tertentu seperti even Majlis taklim pada hari 

selasa dengan nara sumber Drs. KH. Marzuki Mustama LC, 

yang di selanggarakan antara waktu maghrib sampai 

dengan isyak dengan jumlah rata-rata jamaah mencapai 

600 jamaah.  

Membludaknya jumlah jamaah pada majelis-majelis 

tertentu ini dikarenakan dari kebutuhan dari jamaah itu 

sendiri baik dari segi materi yang disampaikan atau 

kepercayaan jamaah terhadap sosok figur yang menjadi 

narasumber dalam majelis taklim tersebut. 
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Gambar 4.1 Lokasi Masjid Besar Sabilillah Malang 

Tampak dari Atas 

 

Organisasi Masjid Sabilillah Malang 

Masjid Sabilillah Malang berada dibawah 

pengelolaan Yayasan Sabilillah Malang yang berlokasi di 

JL. A. Yani no, 15 RT 01 RW 10 Kel Blimbing, Kecamatan 

Blimbing Kota Malang. Yayasan Sabilillah Malang adalah 

yayasan yang berdiri sejak tahun 1964. Sebelum bernama 

Yayasan Sabilillah Malang yayasan ini bernama yayasan 

Al Masjkur, setelah berjalanya waktu pada tahun 1974 
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dirubah menjadi Yayasan Sabilillah Malang dengan 

beberapa tujuan. 

Masjid Sabilillah Malang memiliki Visi Misi dan Motto 

yang sudah tertuang dalam dokumen internal Masjid 

Besar Sabilillah Malang berikut urian visi misi dan motto 

pelayanan Masjid Besar Sabilillah Malang. Visi Masjid 

Sabilillah Malang adalah terwujudnya masjid yang 

mampu mengantarkan jamaah dan umat Islam hidup 

dalam ketaqwaan dan kesejahteraan. Sedangkan Misinya 

: a) Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang 

nyaman dan khusyu’; b) Menyelenggarakan dakwah, baik 

billisan maupun bilhal; c) Menyelenggarakan pendidikan, 

baik formal maupun non formal; d) Memberikan 

pelayanan kepada jamaah dan umat Islam di berbagai 

bidang, baikkeagamaan, pendidikan, sosial politik, 

ekonomi, kesehatan dan budaya; e) Menyelenggarakan 

manajemen masjid yang intensif dan efektif, di bidang 

pembangunan, pemeliharaan bangunan, administrasi 

perkantoran, keuangan, ketertiban, kebersihan, 

keamanan, pertamanan, perpustakaan masjid. 

Sementara itu, motto Pelayanan Masjid Sabilillah 

Maland adalah : “MEMAKMURKAN MASJID 

MEMAKMURKAN JAMAAH”  

Dengan visi misi dan motto yang dimiliki oleh 

Masjid Besar Sabilillah Malang sehingga membuat para 

jajaran pengurus takmir Masjid Besar Sabilillah Malang 

dan para steakholders memiliki inisiatif untuk 

memperbaiki tatakelola Masjid Besar Sabilillah Malang 

diantaranya tata kelola keuangan agar dapat mendukung 
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dan merealisasikan visi misi yang dimiliki oleh Masjid 

Besar Sabilillah Malang.  

 
 

Gambar 4.2 Struktur Organiasasi Takmir  

Masjid Sabilillah Malang 

 

Pimpinan tertinggi di organisasi ketakmiran Masjid 

Sabilillah Malang adalah Majelis Pertimbangan. Majelis 

Pertimbangan terdiri dari para Kyai dan Ulama yang 

memiliki nama besar dan berpengaruh di Kota Malang. 

Secara operasional organisasi ketakmiran dipimpin oleh 

Ketua Takmir, yang terdiri dari Ketua I, Ketua II, dan 

Ketua III. Ketua I bertanggung jawab penuh terhadap 

seluruh aktivitas operasional masjid. Ketua I dibantu 

Ketua II yang membawahi Seksi Pembangunan dan Seksi 
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Keamanan, dan Ketua III yang membawahi Seksi 

Peribadatan dan Seksi Dakwah dan Remaja Masjid. 

Jika dalam manajerial Ketua I dibantu oleh dua 

ketua, dalam administrasi, Ketua I juga dibantu oleh 

Sekretaris dan Bendahara. Ketua I juga langsung 

membawahi internal auditor yang bertugas mengawasi 

keuangan masjid agar sesuai dengan peraturan keuangan 

masjid yang disaratkan oleh Yayasan. 

 

Keuangan Masjid Sabilillah Malang 

Arus kas di Masjid Sabilillah Malang terbilang cukup 

besar karena pendapatan uang kas dari jamah tersebut 

bisa mencapai nominal jutaan sampai belasan juta dalam 

satu minggu, bahkan untuk peringatan hari besar islam 

(PHBI) arus kas yang masuk mencapai puluhan juta. Baik 

dari segi inflow maupun dari segi outflownya. Seperti 

penjelasan yang Ibu Yusrin utarakan dalam sesi 

wawancara berkaitan dengan inflow yang didapatakan 

oleh Masjid Besar Sabilillah Malang. 

Sebelum penerapan pengelolaan keuangan yang 

terstandar, banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai baik 

dengan syariat.  Kyai Zainul Fadhli juga menambahkan 

keterangan tentang kondisi lahan parkir yang kurang bisa 

dikelola dengan baik. Setelah kekurangan-kekurangan 

bisa dipetakan dan penerapan keuangan yang terstandart 

juga sudah mulai berjalan akhirnya  potensi-potensi 

besar yang bisa digali dari lahan parkir untuk 

mendapatkan arus kas yang besar dapat lebih 

dioptimalkan. Setelah diterapkanya sistem penglolaan 

keuangan yang terstandart maka pihak takmir Masjid 
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Besar Sabilillah Malang dapat lebih meningkatkan income 

dan dapat mengelolaan keuangan secara efektif dan 

efisien. 

Pemasukanya selama belum ada manajemen 

keuangan, hanya rata-rata sekitar 8 juta. Tetapi setelah 

ada manajemen keuangan, masjidnya diperbaiki, lambat 

laun trenya naik menjai rata-rata 11 juta. Dari keterangan 

bebrapa informan dapat di ambil rata-rata pendapatan 

(inflow) dana kas Masjid Besar Sabilillah untuk kotak 

amal jariyah harian untuk untuk setiap hari selama 6 hari 

antara hari Sabtu sampai dengan hari Kamis setiap 

harinya berkisar kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta 

sehingga ketika dikalkulasi inflow dari kotak amal jariyah 

berkisar 6 juta sampai dengan 10 juta. 

Sedangkan untuk kotak amal jariyah hari Jumat 

berkisar kurag lebih 10 juta sampai dengan 12 juta 

rupiah, untuk kotak amal pembangunan berkisar kurang 

lebih 6 juta sampai 9 juta setiap minggu, dan untuk FKM 

rata-rata kurang lebih untuk inflownya kamar mandi, 

penitipan barang dan penyewaan sarung mukena 

berkisar 2 juta sampai 2,5 juta perbulan sedangkan untuk 

parkir berkisar kurang lebih 30 juta sampai 36 juta setiap 

bulan. Semua itu pemasukan rata-rata untuk bulan-bulan 

biasa tanpa adanya peringtan hari raya besar islam 

(PHBI) seperti bulan Ramdhon, hari raya Idhul Fitri, Idhul 

Adha dan hari besar dalam keagamaan Islam lainya, dan 

juga diluar dari kotak amal kegiatan yang sifatnya 

isidentil seperti contoh Kotak Amal Pembangunan Kubah 

dan kotak amal isidentil lainya yang dimana kotak amal 

tersebut akan ada ketika pihak takmir Masjid melakukan 
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program-program yang memiliki nominal sangat besar 

dan mendesak. 

Untuk bagian outflow dari Masjid Besar Sabilillah 

Malang akan tergantung dari jenis kotak amal dan bidang 

kegiatan yang terdapat di Masjid Besar Sabilillah Malang 

baik dari bidang imarah, idharoh dan ria’yah. 

Agar lebih jelas dan detai mengenai aspek inflow dan 

outflownya maka peneliti menyajikan gambar data 

laporan aktivitas keuangan di Masjid Besar Sabilillah 

Malang yang terdapat dalam dokumen resmi yang 

dipublikasikan oleh Takmir Masjid Besar Sabilillah 

Malang sebagai berikut. 

 
Gambar 4.3 Laporan keuangan Masjid Besar 

Sabilillah Malang 



51 | Manajemen Kas Masjid 

 
Gambar 4.4 Laporan Keuangan Pembangunan Masjid 

Besar Sabilillah Malang 

 

Penerimaan (inflow) dan pengeluaran (outflow) infaq 

shodaqoh berupa kas yang terdapat di Masjid Besar 

Sabilillah Malang pada periode 1 Januari sampai dengan 

29 Februari baik laporan keuangan ketakmiran Masjid 

Besar Sabilillah Malang maupun dari laporan keuangan 

pembangunan Masjid Besar Sabilillah Malang. 

Dengan banyaknya uang kas yang diterima oleh 

Masjid Besar Sabilillah Malang sangat perlu di kelola 
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dengan baik agar kas tersebut bisa sesuai dengan 

kebutuhan operasional masjid baik yang berkaitan 

dengan bidang idharoh, imaroh dan ria’yah dan bisa 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

tersebut baik secara vertikal maupun horisontal. 

 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu : Spirit Religius di 

Kota Wisata 

Tidak jauh berbeda dengan Masjid Besar Sabilillah 

Malang, Masjid Agung An-Nuur Kota Batu merupakan 

masjid tertua kedua di kota batu yang didirikan di awal 

abad 20. Masjid Agung An-Nuur Kota Batu didirikan oleh 

Kyai Abdul Manan diatas tanah milik Mbah Suro. Sejarah 

perkembangan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu dibagi 

menjadi 3 (tiga) periode, yakni periode awal, periode 

menengah, dan periode akhir. 

 

Sejarah Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

Periode awal masjid berkisar tahun 1900-1942, 

dimana ini sebelum zaman jepang, yakni zaman belanda 

ratu Wilhelmia. Pada tahap awal Masjid Agung An-Nuur 

waktu itu belum menjadi masjid sebesar sekarang. Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu masih berbentuk bangunan 

kecil seperti langgar (musholla) yang dikenal dengan 

sebutan “wuwung siji”. Waktu itu, tempat wudhu juga 

masih berupa kolam yang airnya didapatkan dari sungai 

disebelah masjid. Jamaah yang dating dimasjid juga masih 

sekitar satu shof setiap kali sholat wajib. 

Dari sisi infrastrktur, Masjid Agung An-Nuur Kota 

Batu mulai mengalami perluasan lahan dan renovasi yang 
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diprakarsai oleh Hj. Khadijah beliau mengajak putranya, 

H. Abdurrahman dan warga sekitar untuk menggalang 

dana yang akan digunakan untuk perluasan masjid dan 

renovasi masjid. Perluasan lahan tersebut dengan cara 

membeli lahan disekitar masjid untuk perluasan dan 

renovasi Masjid Agung An-Nuur Kota Batu sekaligus 

diberi menara. Tahap kedua, terjadi sekitar tahun 1942-

1970an. 

Mulai tahun 1970an-sekarang terjadi beberapa 

kali renovasi. Renovasi besar-besaran terjadi pada tahun 

2004. Pada tahun 2004, takmir bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Batu untuk merenovasi Masjid Agung 

An-Nuur Kota Batu sampai sebesar sekarang. hal tersebut 

selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Agus 

Salim selaku ketua Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

bahwa awalnya Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

berbentuk bangunan kecil seperti musholla.  

Bapak H. Agus Salim selaku ketua Masjid Agung An-

Nuur Kota Batu juga menambah pernyataan beliau bahwa 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu mengalami 

pembangunan total pada tahun 2004 yang dibiayai oleh 

pemerintah kota batu. Pernyataan serupa juga 

disampaikan oleh H. Achmad Musthofa Alfhy selaku 

sekretaris Masjid Agung An-Nuur Kota Batu.  
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Gambar 4.5 Masjid Agung An-Nuur Kota Batu  

 

Yayasan Masjid Agung An-Nuur berkedudukan 

dijalan Gajah Mada Nomor 10, Kota Batu, Propinsi Jawa 

Timur sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 12 Januari 

2012. Yayasan Masjid Agung An-Nuur menaungi berbagai 

lembaga, antara lain keagamaan (Masjid Agung An-Nuur), 

sosial (Lembaga Sosial Masjid Agung An-Nuur), 

pendidikan (Diniyah Masjid Agung An-Nuur), dan 

ekonomi (unit usaha). Unit usaha yang didirikan Yayasan 

Masjid Agung An-Nuur digunakan untuk menunjang 

kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. 

Untuk menjalankan lembaga-lembaga tersebut yang 

bergerak diberbagai bidang, antara lain keagamaan, 

sosial, pendidikan, dan ekonomi. Yayasan Masjid Agung 

An-Nuur Kota Batu membagi struktur dalam empat (4) 

bidang, yang sesuai dengan dokumen yang tertera di 
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Yayasan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu dapat 

dijelaskan dengan gambar sebagai berikut, 

 

Gambar 4.6 Struktur Yayasan Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu  

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa Yayasan Masjid 

Agung An-Nuur menaungi beberapa lembaga lain, seperti 

takmir masjid dibidang keagamaan, unit usaha dibidang 

ekonomi, madrasah diniyah dibidang pendidikan, dan 

lembaga sosial masjid di bidang sosial. Hal ini dijelaskan 

oleh Bapak H. Achmad Musthofa Alfhy yang merupakan 

sekretaris I Masjid Agung An-Nuur Kota Batu. 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu merupakan 

lembaga nirlaba keagamaan yang bernaung dibawah 
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Yayasan Masjid Agung An-Nuur. Masjid Agung An-Nuur 

menerapkan manajemen masjid yang sesuai dengan 

standar pembinaan masjid. Standar pembinaan masjid 

dibagi kedalam di aspek, yakni idharah  (manajemen), 

imarah (kemakmuran masjid), dan riayah (bangunan 

masjid). Hal tersebut terlihat dari struktur masjid dalam 

gambar dibawah ini, 

 

 
Gambar 4.7 Struktur Takmir Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu  

 

Gambar 4.7 menjelaskan bahwa Masjid Agung An-

Nuur Kota Batu memiliki 3 (tiga) bidang yakni, idharah, 

imarah, dan riayah. Bidang idharah yang diketuai oleh H. 

Ibrahim Solehudin bertanggungjawab dan mengordinir 

segala kegiatan manajemen masjid. Bidang imarah yang 

diketuai oleh H. ichwanto bertugas bertanggungjawab 
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dan mengordinir segala kegiatan peribadatan. 

Sedangkan, bidang imarah yang diketuai oleh Bapak 

Imam Hambali bertugas bertanggungjawab dan 

mengordinir segala sarana dan prasarana. 

 

Infrastruktur Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu merupakan 

lembaga nirlaba keagamaan yang terletak di pusat Kota 

Batu tepatnya disebalah utara alun-alun kota yang 

beralamatkan di Jalan Gajah Mada No. 10 Kota Batu. 

Masjid Agung An-Nuur dibangun diatas tanah seluas 

5000m2 dengan luas bangunan 1000m2 yang terdiri dari 

tiga lantai. Jika diasumsikan harga tanah di pusat kota 

batu sebesar Rp. 3.000.000,-/m2. Maka, dapat ditaksir 

setidaknya nilai aset Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Dengan aset sebesar itu 

menjadikan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu menjadi 

masjid yang memiliki aset terbesar di Kota Batu. Menjadi 

masjid dengan nilai aset terbesar dikota batu Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu memiliki fasilitas yang layak. 

Fasilitas-fasilitas tersebut berupa: 

1. Ruang sholat utama 

2. Ruang sholat lantai 2 & 3 

3. Serambi masjid 

4. Tempat wudhu 

5. Fasilitas kamar mandi  

6. Perpustakaan 

7. Ruang kesretariatan 

8. Ruang pertemuan / Aula serbaguna 

9. Ruang tunggu Imam & Khatib 
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10. Fasilitas sound system & multimedia  

11. Dapur  

12. Tempat penitipan barang 

13. Fasilitas peminjaman perlengkapan sholat pria 

& wanita 

14. Fasilitas air bersih siap minum 

15. Taman 

16. Tempat parkir 

17. Fasilitas rest area 

Letak Masjid Agung An-Nuur Kota Batu yang berada 

di pusat Kota Batu dan memiliki fasilitas yang baik dan 

bersih meningkatkan frekuensi kehadiran jamaah baik itu 

wisatawan maupun warga sekitar Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan H. 

Achmad Musthofa Alfhy yang merupakan sekretaris I 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu. H. Achmad Musthofa 

Alfhy yang merupakan sekretaris I Masjid Agung An-Nuur 

Kota juga menjelaskan bahwa wisatawan yang 

berkunjung ke Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

merupakan wisatawan dari dalam dan luar negeri. 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu dapat 

menampung jamaah sekitar 5.000 – 10.000 jamaah. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan H. Achmad Musthofa 

Alfhy yang merupakan sekretaris I Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu. Sebagai ketua takmir di Masjid Agung An-Nuur 

kota batu bapak H. Agus salim mendukung pernyataan 

diatas bahwa Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

menampung 10.000 jamaah. Dengan banyaknya jamaah 

yang datang, Masjid Agung An-Nuur Kota Batu selalu 
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berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki 

untuk menjadi semakin baik.  

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu memiliki lokasi 

yang sangat strategis. Oleh karena itu, banyak jamaah 

beribadah di Masjid Agung An-Nuur Kota Batu atau pun 

hanya sekedar berkunjung. Jamaah yang hadir 

merupakan jamaah dari dalam dan luar wilayah kota 

batu, bahkan dari luar negeri. Hal ini membuat potensi 

arus kas Masjid Agung An-Nuur Kota Batu sangat besar. 

Dengan banyanya jamaah yang beribadah di Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu atau pun hanya sekedar 

berkunjung membuat beribadah di Masjid Agung An-

Nuur Kota Batu atau pun hanya sekedar berkunjung 

selalu menjaga dan mengembangkan fasilitas yang lawak 

demi kenyamanan jamaah baik itu untuk ibadah ritual 

dan ibadah sosial. 

 

Keuangan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

Arus kas masuk Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

cukup besar bersumber dari ZIS (zakat, infaq, & 

shodaqoh) dari jamaah. Jamaah merupakan warga sekitar 

atau wisatawan yang singgah di kota batu untuk 

menjalankan kegiatan ibadah di Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu. Namun, selain mengandalkan zakat, infaq, dan 

shodaqoh dari jamaah. Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

juga memiliki sumber arus kas masuk lain yakni, dari 

semi bisnis seperti parkir, penyewaan gedung masjid 

seperti untuk acara pernikahan dan penitipan barang. 

Selain itu Masjid Agung An-Nuur Kota Batu juga memiliki 

unit usaha, antara lain pennyewaan toko, kamar mandi 
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air panas dan lain sebagainya. Unit usaha tersebut 

memang masuknya ke kas yayasan. Namun, saat Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu membutuhkan dana Yayasan 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu akan siap untuk 

memberikan bantuan dana. Disini H. Achmad Musthofa 

Alfhy yang merupakan sekretaris I Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu menjelaskan bahwa unit usaha yang dimiliki 

yayasan nantinya juga akan digunakan untuk 

kemakmuran masjid. 

Sedangkan, arus kas keluar Masjid Agung An-Nuur 

Kota Batu digunakakan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional masjid yang meliputi tiga bidang, yakni, 

idarah, imarah, dan riayah.  

Laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu 

masih menggunakan format sederhana, yakni berupa 

laporan pemasukan dan pengeluaran. Laporan tersebut 

disampaikan kepada jamaah melalui 2 (dua) cara, yakni 

audio dan visual. Laporan audio berupa penyampaian 

pengeluaran dan pemasukan setiap satu minggum serta 

jumlah saldo kas masjid. Laporan tersebut dapat 

didengarkan ketika hari jumat atau lebih tepatnya 

diumumkan sebelum sholat jumat dilaksanakan. Selain 

itu, Masjid Agung An-Nuur Kota Batu meletakkan cetak 

hasil laporan keuangan di madding masjid. Laporan 

tersebut berisikan pemasukan dan pengeluaran masjid 

selama satu bulan dan saldo yang tersisa diakhir bulan.  
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Gambar 4.8 Laporan Keuangan di Majalah Dinding 

  

Pada gambar 4.11, laporan disajikan pemasukan dan 

pengeluaran setiap minggu serta saldo pada akhir bulan. 

Laporan tersebut mempermudah jamaah yang ingin 

mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu. Jika dirata-rata jumlah 

pemasukan setiap minggu pada bulan juni 2018 sebesar 

Rp. 40.000.000,-. Sedangkan, rata-rata jumlah 

pengeluaran setiap minggu pada bulan juni 2018 sebesar 

Rp. 25.000.000,-.  
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Gambar 4.9 Laporan Keuangan Masjid Agung An-

Nuur  

 

Gambar diatas merupakan laporan keuangan 

Masjid Agung An-Nuur Kota Batu dari januari 2018 – 

mei 2018. Laporan tersebut menunjukkan grafik 

kenaikan dari pemasukan dan pengeluaran yang 

didapatkan oleh Masjid Agung An-Nuur Kota Batu. 

Sedangkan, saldo akhir disetiap bulan cenderung 

fluktuatif. Masjid Agung An-Nuur Kota Batu dapat 

memproyeksikan arus kas masuk melalui pemasukan 

rata-rata yang didapatkan. Pemasukan Masjid Agung 

An-Nuur Kota Batu memiliki beberapa sumber yakni, 

kotak infaq, donatur, dan yayasan. 

Kotak infaq di Masjid Agung An-Nuur Kota Batu ada 

beberapa macam, yakni kotak infaq operasianal masjid, 
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kotak shalat jumat, kotak penitipan barang, dan kotak 

infaq parkir. Kotak infaq sholat jumat dibuka setiap 

selesei menjalankan sholat jumat. Sehingga, kotak infaq 

jumat ini menjadi pemasuka mingguan rutin bagi Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu. Sedangkan, kotak infaq 

operaioanal masjid, kotak penitipan barang, dan kotak 

infaq parkir dibuka sewaktu-waktu terkadang satu 

minggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau 

bahkan dua bulan sekali.  

Kotak infaq di Masjid Agung An-Nuur Kota Batu ada 

beberapa macam, yakni kotak infaq operasianal masjid, 

kotak shalat jumat, kotak penitipan barang, dan kotak 

infaq parkir. Kotak infaq sholat jumat dibuka setiap 

selesei menjalankan sholat jumat. Sehingga, kotak infaq 

jumat ini menjadi pemasuka mingguan rutin bagi Masjid 

Agung An-Nuur Kota Batu. Sedangkan, kotak infaq 

operaioanal masjid, kotak penitipan barang, dan kotak 

infaq parkir dibuka sewaktu-waktu terkadang satu 

minggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau 

bahkan dua bulan sekali.  
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BAB 5 

KAS MASJID : DARAH BAGI KEGIATAN  

OPERASIONAL MASJID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as menurut pengelola masjid adalah sejumlah 

dana infaq shodaqoh hasil pemberian atau amal 

jariyah dari jamaah atau masyarakat umum yang 

datang ke masjid tanpa mengharapkan imbalan apapun 

atau tujuan apapun kecuali tulus ihklas karena Alloh SWT. 

Makna kas secara umum untuk sebuah organisasi 

adalah sebagai uang atau setara uang yang baik yang 

tersimpan dalam berankas organisasi maupun yang 

tersimpan di Bank yang bersifat sangat likuid dikala 

untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi. 

Karena sifat dari kas tersebut yang sangat likuid sehingga 

kas menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan agar 

segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

K 
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Kas untuk organisasi nirlaba keagamaan seperti 

masjid merupakan sumber kehidupan dalam segala 

aktivitas organisasi tersebut karena aktivitas kegiatan 

dan tujuan pendirian organisasi tersebut bukan profit 

oriented sehingga tampa adanya dana kas yang 

proposional untuk masjid akan menganggu jalanya 

aktivitas kegitan yang terdapat dalam masjid.  

Uang kas  sangat dibutuhkan oleh organisasi nirlaba 

keagamaan seperti masjid karena aktivitas yang kegiatan 

yang terdapat di dalam masjid tersebut tidak berorientasi 

dengan keuntungan karena hanya berfokus terhadap 

aktivitas peribadatan dan dakwah, akan tetapi masjid 

juga tidak menampik bahwa uang kas atau infaq yang 

diberikan secara ikhlas oleh jamaah sangat penting untuk 

kelancaran aktivitas operasional yang terdapat dalam 

masjid sehingga selalu menyediakan kotak amal jariyah 

untuk menampung dana kas yang diberikan oleh para 

jamaah secara umum. 

 
Gambar 5.1 
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Makna Kas Masjid  

 

Manajemen masjid berpendapat bahwasanya uang 

kas yang masuk adalah pemberian dari jamaah yang tulus 

ikhlas karena Alloh SWT. Karena kas sangat penting 

untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan yang 

terdapat dalam masjid, karena masjid sebagai organisasi 

nirlaba menjalankan aktivitasnya tampa embel-embel 

keuntungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 

Kas bagi masjid besar memiliki arti bahwa dana kas 

sangat penting karena semua aktivitas operasional yang 

terdapat dalam masjid akan bermuara pada dana kas 

yang tersedia didalam masjiad baik dari kegiatan 

operasional pada bidang idharoh, imaroh dan ri’ayah. 

Kas diibaratkan seperti darah dalam tubuh agar 

supaya tubuh menjadi hidup dan sehat, artinya darah itu 

akan mengalir ke seluruh bagian tubuh baik yang sifatnya 

organ vital maupun organ-organ pendukung kehidupan 

lainya di dalam tubuh, akan tetapi, darah itu bisa 

bersirkulasi dengan lancar dan mempunyai kecukupan 

darah untuk membawa nutrisi yang baik tersebut agar 

kinerja tubuh bisa hidup dan berfungsi dengan maksimal.  

Cukup atau banyak dan sehat atau bersih adalah dua 

syarat yang harus terpenuhi agar darah tersebut bisa 

mengalir lancar dalam tubuh dan mampu membawa 

nutrisi yang baik terhadap seluruh tubuh.  

Agar dua syarat tadi yang beranalogi dengan kas 

sebagai darah di Masjid Besar, agar dana itu menjadi 

cukup, Pertama-pertama konsepnya adalah masjid itu 

adalah rumah Allah, jamaah yang masuk atau  jamaah 
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yang beribadah ke Masjid Besar itu adalah tamu-tamu 

Allah. Masjid, konsepnya adalah melayani tamu Alloh, jika 

pelayanan bagus, maka jamaah semakin banyak dan 

semakin dermawan memberikan dana.  

Dalam syarat pertama ini, analogi darah menjadi 

cukup dalam konteks pelayanan Takmir Masjid agar dana 

kas yang dianalogikan sebagai darah dapat memperoleh 

dana kas yang banyak.  

Pelayanan prima kepada jamaah maupun tamu 

yang datang ke kantor sekretariat takmir masjid besar 

baik dalam bentuk pelayanan fisik seperti kebersihan 

fasilitas bangunan yang ada di lingkungan masjid, 

konsumsi yang diberikan, keamanan barang bawaan dan 

kendaraan mereka, kenyamaman dalam beribadah 

seperti adanya karpet yang bagus, maupun pelayanan 

yang sifatnya non fisik dalam membangun kerohanian 

jamaah tersebut seperti sambutan yang ramah terhadap 

tamu dan para jamaah, biro konsultasi keagamaan 

kepada masyarakat luas, kemudian adanya program 

pengajian atau Majlis Taklim yang di nara sumberi oleh 

para tokoh-tokoh agama terkenal di Kota Malang dan luar 

Malang Raya. 

Dengan adanya pelayanan yang baik maka akan 

timbul rasa kepuasan dan rasa percaya terhadap Masjid 

Besar sehingga jumlah uang kas yang disumbangkan 

kepada masjid bukan manjadi masalah bagi jamaah itu 

sendiri karena pada akhirnya semua itu juga akan 

kembali pada diri jamaah sendiri.  

Pelayanan prima, tranparansi informasi keuangan 

yang diterapkan oleh pihak Takmir Masjid Besar kepada 
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jamaah akan secara langsung berpengaruh terhadap 

banyaknya pendapatan dana kas yang diterima oleh 

Masjid Besar. Sehingga dengan transparansi informasi 

keuangan tersebut menyebabkan uang kas di Masjid 

Besar tidak pernah kosong atau kurang. 

Kemudian syarat kedua mengenai bagiamana kas 

yang di analogikan sebagai darah agar bisa sehat atau 

bersih, tidak banyak kolesterol,  tidak banyak racun-

racun, uang itu harus halal dan pengelolaanya juga harus 

benar. Jadi uang yang didapat juga harus dialokasikan 

sesuai dengan akad dengan jamaah, akad itu ada yang 

kuat, ada yang khusus, ada yang umum, yang kedua biar 

pas, pemamfaatanya pas. Jadi syarat agar uang kas yang 

ada di Masjid Besar itu sehat (bersih) adalah yang 

pertama penggunaan uang kas dari jamaah harus 

disesuaikan dengan akad dengan para jamaah atau 

donatur pemberi uang kas tadi, kemudian pengelolaan 

uang tersebut harus pas, pemamfaatanya juga harus pas. 

Penggunaan dana jamaah sesuai pada akad atau 

kelompoknya. Uang masjid berasal dari jariyah 

masyarakat atau jamaah, sehingga peruntukanya juga 

harus sesuai dengan jariyah jamaah tersebut. 

Kas bagi Masjid Besar memiliki arti sangat penting 

untuk menopang kegiatan operasional masjid baik dalam 

kegiatan dalam bidang Idharoh, imaroh, dan ria’yah. Kas 

memiliki arti filosofis seperti darah yang bisa mengalir 

kedalam semua penjuru tubuh agar tubuh baik masuk 

kedalam rongga-rongga organ vital maupun organ-organ 

pendukung lainya sehingga membuat tubuh bisa hidup 

dan bekerja secara maksimal. Agar kondisi darah bisa 
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bekerja dengan baik dan oprimal yang pertama darah 

tersebut harus cukup atau banyak dan kedua harus sehat 

atau bersih. 

Dalam konteks mengalirnya uang kas yang terdapat 

di Masjid Besar karena adanya variabel intermediasi yang 

memililki nilai teologis yakni kepercayaan yang 

ditimbulkan oleh beberapa variabel seperti pelayanan 

prima dari pihak jajaran Takmir Masjid Besar kepada 

jamaah maupun masyarakat umum yang menggunakan 

fasilitas Masjid Besar seperti kamar mandi, peminjaman 

sarung mukena lahan parkir dan tersedianya ATM di 

sekitar area parkir Masjid, kemudian tranparansi 

keuangan dan akuntabilitas keuangan yang diterapkan 

oleh pihak jajaran Takmir Masjid Besar kepada jamaah 

dan masyarakat umum, kemudian bagusnya manajemen 

sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh Masjid Besar 

baik yang berkaitan dengan sumberdaya manusia seperti 

mudarris pengisi Majlis Taklim dan staf-staf yang berada 

di bawah naungan Takmir Masjid atau Yayasan, dari 

ketiga variabel tersebut bersinergi menjadi satu, sehingga 

menciptakan nilai-nilai kepercayaan pada diri jamaah 

atau masyarakat secara umum yang sudah merasakan 

menggunakan fasilitas yang terdapat di Masjid Besar. 

sehingga membuat Masjid Besar sebagai sarana yang 

sesuai dengan referensi mereka untuk beribadah baik 

yang sifarnya vertikal atau ibadah mahdhoh maupun 

ibadah meraka secara horisontal atau ibadah ghoiru 

mahdhoh. 

Landasan kepercayaan yang ditimbulkan dari ketiga 

variabel tadi akan membuat jamaah merasa ikut memiliki 
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dan memberikan stimulus para jamaah untuk turut serta 

dalam rangka pemakmuran Masjid Besar, baik kontribusi 

yang bersifat materil seperti infaq shodaqoh baik berupa 

uang kas maupun benda berharga lainya dan yag bersifat 

non materil sepeti gagasan, tenaga dan lain sebagainya.  

Sehingga korelasi kepercayaan dari pihak jamaah 

maupun masyarakat umum yang menggunakan fasilitas 

yang terdapat di Masjid Besar dan kepercayaan meraka 

terhdapat jajaran takmir terhadap penggunaan infaq 

shodaqoh yang mereka donasikan akan secara langsung 

berkorelasi kepercayaan mereka terhadap balasan yang 

diberikan oleh Alloh SWT terhadap donasi uang kas yang 

mereka berikan kepada masjid yang notabene sebagai 

“Rumah Alloh” karena sesuai dengan firman Alloh dalam 

Al Qur’an surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, 

“hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Alloh ialah 

orang beriman kepada Alloh dan hari kemudian, serta 

tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak 

takut (kepada siapapun) selain kepada Alloh. Merekalah 

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk.” 

Dari landasan itulah orang-orang yang beribadah ke 

dalam masjid tidak segan-segan untuk memberikan 

sebagian harta mereka baik berupa uang maupun barang 

untuk memakmurkan masjid dengan tujuan hanya untuk 

mendapatkan ridho dari Alloh SWT.  

Sehingga dengan demikian berapapun uang yang 

disumbangkan oleh jamaah atau orang-orang yang 

selesai melakukan ibadah mahdhoh  maupun ibadah 

ghoiru mahdhoh, pihak takmir akan menerima, 



71 | Manajemen Kas Masjid 

mensyukuri, dan mempertanggung jawabkan dana kas 

tersebut berapapun nominalnya, karena pihak takmir 

sudah beranggapan bahwasanya dana tersebut sudah 

merupakan jatah dari Alloh SWT. 

Menjaga kepercayaan jamaah secara khusus dan 

masyarakat luas secara umum sangat penting dalam 

rangka menjaga kontinyuitas pendapatan infaq shodaqoh 

di masjid. Prinsipinya, jamaah akan memberikan 

kepercayaan dengan memberikan infak shodaqoh itu jika 

melihat manajemenya bagus. Sehingga, laporan keuangan 

yang bagus akan meningkatkan kepercayaan, sehingga 

semakin banyak dana yang masuk. 

Laporan keuangan merupakan cerminan pengelolaan 

keuangan yang terdapat di Masjid. Laporan keuangan 

yang sudah diaudit dan sesuai standar akuntansi 

keuangan menggambarkan integritas. Jadi laporan 

keuangan adalah salah satu bentuk integritas. Jika 

integritas lembaga bagus, kepercayaan jamaah akan 

meningkat.  

Kekayaan, bagi jamaah masjid, bisa dicari lagi, tetapi 

pahala akherat, hanya bisa diperoleh dari sodaqoh, 

sehingga Sodaqoh ke masjid merupakan kesempatan 

yang tidak harus disia-siakan. 

Dengan kepercayaan yang timbul di antara kedua 

belah pihak maka, infaq shodaqoh yang mengalir di 

masjid selalu banyak, dan selalu dapat untuk memenuhi 

kebutuhan operasional masjid baik yang sifatnya rutin 

maupun insidental. Sebagai contoh, di Masjid Besar 

Sabilillah Malang, ada jamaah yang dalam waktu 

beberapa minggu dari pengumuman kebutuhan 
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pembangunan fisik masjid, mengirim granit sebanyak 

725 karton yang nilainya sekitar 290 juta. Hal ini 

merupakan unsur kepercayaan. Contoh berikutnya, 

adalah kubah yang anggaranya 800 juta, melalui 

informasi dari baliho, dalam waktu 6 bulan dana tersebut 

sudah terpenuhi. 

Contoh lain, ketika masjid Besar Sabilillah Malang 

hendak membuat kubah dengan anggaran 850 juta, kas 

pembangunan hanya tersedia sekitar 70 juta, pengurus 

mengumumkan ke jamaah bahwa proyek akan 

dikerjakan dalam waktu 8 bulan, ternyata 6 bulan 

kebutuhan dana sudah terpenuhi.  Jamaah akan mudah 

membantu dana jika memang jelas peruntukanya. 

Karena alasan jamaah memberikan uang mereka 

kepada masjid dengan motivasi tulus ikhlas karena Alloh 

SWT dan mereka juga dilandasi rasa percaya bahwa apa 

yang mereka donasikan baik berupa uang maupun 

barang akan dikelola dengan baik oleh pihak Takmir, 

sehingga pada muaranya harta benda yang mereka 

donasikan tulus ikhlas karena Alloh SWT mereka percaya 

bahwa Alloh SWT yang akan membalasnya. 

Kepercayaan yang diberikan dalam bentuk infaq 

shodaqoh baik berupa uang kas atau dalam bentuk 

barang atau benda yang lain oleh para jamaah juga 

selaras dengan kepercayaan pihak jajaran Takmir yang 

mereka berikan kepada jamaah sebagai pertanggung 

jawaban baik dari segi pengelolaanya maupun dari segi 

pemamfaatanya. 

Pemanfaatan kas harus dilakukan oleh takmir 

sesegera mungkin. Penyegeraan pemanfaatan kas masjid 
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sesuai dengan keyakinan bahwa semakin cepat 

diaplikasikan atau ditasharrufkan untuk pengembangan 

dakwah di masjid, maka nilai jariyah atau nilai pahala kas 

itu semakin baik.  

Jadi dengan hubungan antara kas dengan variabel 

kepercayaan ini, maka pengelolaan kas disesuaikan 

dengan kondisi rill yang ada di lapangan dengan variabel-

variabel yang mengikutinya sehingga treatmen 

pengelolaan terhadap dana kas Masjid memiliki 

perbedaan dengan teori keuangan konvensional yang 

tekstual. 

Masjid sebagai “Rumah Alloh” bukan dalam arti yang 

eksplisit masjid sebagai Rumah Alloh memililki arti yang 

seakan-akan berkonotasi rumah Alloh adalah masjid, 

akan tetapi masjid dalam artian rumah Alloh SWT adalah 

tempat dimana yang sangat mendapat perhatian dari 

Alloh SWT sebagai sarana tempat beribadah kepada Alloh 

baik ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh 

sehingga akan mendapatkan perhatian lebih dari Alloh 

SWT. 

Dalam kaitan konteks arti dana kas di Masjid, para 

jajaran Takmir disini konsepnya adalah melayani tamu-

tamu Alloh SWT. Jadi secara langsung pihak Tamir adalah 

melayani tamu-tamu Alloh tersebut, sehingga  pihak 

Takmir tidak pernah khawatir untuk memperoleh dana 

kas tersebut, karena Alloh SWT sudah menjamin melalui 

tamu-tamunya tersebut. 

Karena pihak Takmir menjelaskan bahwasanya dana 

kas tersebut adalah sumber kehidupan bagi masjid, 

karena semua kegiatan operasional dalam tiga bidang 
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idharoh, imarah dan ri’ayah akan bertumpu kepada 

keberadaan dana kas tersebut, sehingga dengan 

cukupnya dana kas maka segala kegiatan yang terdapat 

dalam tiga bidang akan menjadi lancar.  

Arti hidup sendiri menurut Pengurus Takmir 

diibaratkan dana itu seperti darah dalam tubuh yang 

mengalir kedalam segala penjuru tubuh dan dapat 

mensuplai nutrisi-nutrisi untuk mendukung segala 

aktivitas yang terdapat di dalam tubuh itu sendiri, maka 

dari itu darah tersebut agar bisa berkeja secara maskimal 

harus ada dua syarat, syarat yang pertama adalah darah 

itu harus cukup atau banyak dan syarat yang kedua 

adalah bersih atau sehat.  

Bagaimana agar  darah tersebut cukup atau banyak, 

jadi konsepnya adalah Takmir adalah masjid sebagai 

rumah Alloh relevansi dari itu adalah Takmir adalah 

melayani tamu-tamu Alloh yang ingin beribadah di 

Masjid. jika pelayanan kepada tamu-tamu Alloh tersebut 

memuaskan maka segaris lurus dengan tamu-tamu Alloh 

SWT tersebut akan semakin loman (dermawan) untuk 

memberikan harta mereka baik berupa uang kas atau 

berbentuk barang kepada masjid, jadi selama pihak 

takmir melayani “Tamu-tamu Alloh” tersebut maka dana 

kas akan terus mengalir karena itu sudah jaminan dari 

Alloh SWT, sehingga secara transendental masjid akan 

mendapatkan “Donasi Abadi” sebagai sarana menopang 

seluruh kegiatan yang ada dalam masjid. Syarat yang 

kedua adalah bagaiamana darah tersebut sehat atau 

bersih yang memiliki artian tidak banyak kolesterol, 

lemak, racun-racun dan sebagainya? Takmir menjelaskan 
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dana kas tersebut harus halal, dalam artian ini halal 

merupakan dana yang dipergunakan oleh Takmir 

haruslah sesuai dengan akad dengan jamaah, karena 

dalam masjid sudah membagi wadah bagi sumber-

sumber dana kas yang sesuai dengan peruntukanya yang 

sudah tertuang dalam lampiran sehingga dana tersebut 

harus sesuai dengan akad dengan jamaah dalam arti lain 

dana kas tersebut hanya diperuntukan untuk aktivitas 

tertentu sesuai dengan aturan keuangan yang sudah 

ditetapkan. Karena para Kyai-Kyai Besar yang menjadi 

dewan pembina Yayasan Masjid sudah mewanti-wanti 

agar penggunaan keuangan harus sesuai dengan akad 

dengan jamaah. Kemudian poin kedua agar darah itu 

sehat atau bersih adalah penggunaan dana kas tersebut 

harus pas yang memililki artian dana tersebut harus 

dikelola dengan baik yang sesuai dengan PSAK, sebab 

Masjid menganggap bahwa laporan keuangan yang 

terstandarisasi mencerminkan sebuah integritas dari 

organisasi tersebut, maka dari itu Masjid sudah 

menerapakan sistem akuntansi keuangan yang baik dan 

standar sehingga penggunaan dana kas tersebut bisa 

dipertanggung jawabkan baik secara normatif maupun 

secara keilmuan. 

Pelayanan bagus, penggunaan keuangan sesuai akad 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang 

menggunakan sistem akuntasi yang baik dan standar itu 

semua adalah sarana untuk memunculkan kepercayaan 

jamaah terhadap masjid, karena membangung 

kepercayaan jamaah lebih sulit daripada membangun 

bangunan yang secara eksplisit dapat dilihat oleh mata 
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telanjang saja, maka dari itu membangun kepercayaan 

jamaah membutuhkan usaha yang gigih, disiplin, 

profesional oleh seluruh elemen-elemen sumberdaya 

manusia muapun komponen yang lain seperti 

penggunaan dana kas yang ada dalam pengelolaan masjid 

baik yang berkaitan dengan kegiaatan dari bidang 

idharah,imarah, dan ria’yah dapat terselenggara dengan 

lancar. Karena ketika para jamaah sudah percaya 

terhadap masjid khususnya dan masjid-masjid diluar 

sana pada umumnya nilai nominal dari sebuah materi 

duniawi tidak akan berarti dari pada nilai-nilai keimanan 

dan ketaqwaan kepada Alloh SWT. 

Kepercayaan yang ditimbulkan dari ketiga variabel 

tersebut membuat arus kas yang masuk di menjadi lancar 

dan selalu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

program yang terdapat di dalam masjid bahkan membuat 

cadangan kas yang terdapat di masjid berlebih, sehingga 

membuat pihak takmir masjid harus sebisa mungkin 

untuk mentasharrufkan dana kas tersebut agar supaya 

nilai jariyah dari kas tersebut bisa segera dimamfaatkan 

dan dapat segera dirasakan oleh pihak-pihak yang dituju 

seperti dana kas yang diperuntukan untuk sumbangan 

Anak Yatim & Piatu, memperlancar program-program 

pembagunan dan sebagainya. 

Dari penyegeraan pemanfaatan dana kas tersebut 

membuat treatmen atau pengelolaan kas tersebut 

berbeda dengan standart-standart yang diterapkan 

dalam organisasi profit atau organisasi laba, yang dimana 

dalam konteks pengamanan dana kas untuk kegiatan 

operasional yang terdapat di organisasi tersebut harus 
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tersedia minimal satu tahun operasi, tetapi dalam Masjid 

tidak menerapakan patokan ketersediaan uang kas untuk 

operasional dalam jangka satu tahun melainkan, kas yang 

harus treatmen atau dikelola harus mencukupi dalam 

kurun waktu operasional satu bulan setengah sampai 2 

(dua) bulan operasional. 

Kas bagi masjid berfungsi sebagai sumber penggerak 

kegiatan opersional dalam masjid. Karena dalam lembaga 

niralaba keagamaan seperti masjid yang aktivitas di 

dalamnya bukan dalam rangka untuk orientasi laba 

melainkan orientasi pelayanan terbaik kepada jamaah 

(tamu-tamu Alloh) dan memberikan kontribusi maksimal 

terhadap masyarakat secara luas. Prinsipnya, fungsi kas 

adalah mendukung berjalanya peribadatan di Masjid. 

Kas berfungsi menjaga kontinyuitas kegiatan 

operasional secara keseluruhan dengan tiga bidang baik 

yang sifatnya idharah (manajemen) kayak tenaga kerja 

kebersihan, keamanan, akomodasi transport untuk imam 

rowatib, imarah (memakmurkan) seperti memperingati 

hari besar islam, pengajian rutin, pelaksanaan sholat lima 

waktu dan ria’yah (pemeliharaan). 

Fungsi kas bagi takmir masjid adalah untuk menjaga 

kegiatan yang terdapat di masjid secara keseluruhan baik 

yang bersifat idharah (manajemen/administratif), 

imarah (kemakmumaran) dan ria’yah (pemeliharaan) 

yang terdapat dalam masjid yang sudah direncakan 

dalam tahun sebelumnya baik yang bersifat jangka 

pendek, menengah, panjang. 

Kas merupakan uang kertas atau setara uang yang 

terdapat dalam brankas organisasi ataupun disimpan di 
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Bank yang dapat dipergunakan sebagai media alat tukar 

pembayaran yang sah atau legal dan dapat dipergunakan 

setiap saat. Menurut Kasmir (2010:40) kas merupakan 

komponen aset lancar paling dibutuhkan guna membayar 

kebutuhan yang diperlukan. Sehingga setiap organisasi 

sangat membutuhkan item kas guna melancarkan 

kegiatan operasional mereka. 

Dalam konteks penerimaan kas dalam organisasi 

yang bersifat komersil atau profit oriented penerimaan 

kas terdapat melalui dua sumber utama yang pertama 

penerimaan kas dari penjualan dan penerimaan kas dari 

piutang (Mulyadi, 2010:455). Akan tetapi penerimaan kas 

dalam konteks organisasi niralaba akan berbeda 

mekanismenya terlebih lagi dalam organisasi niralaba 

keagamaan yang secara mainstream mendapatkan 

penerimaan kas melalui donasi atau sumbangan dari 

orang yang terafiliasi dalam organisasi tersebut atau 

masyarakat secara umum, menurut Nainggolan 

(2012:17) menyatakan bahwa donasi atau sumbangan  

adalah pendapatan lembaga tampa harus menyajikan 

suatu balas jasa atau produk langsung kepada 

pemberinya. Dari penjelasan tersebut dapat difahami 

bahwasanya sumbangan merupakan murni dari niat baik 

dari si pemberi tersebut tampa mengharapkan balasan 

atas donasi berupa kas tersebut kepada organisasi 

tersebut. 

Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh peneliti 

selama melakukan penelitian bahwasanya uang kas 

menurut takmir masjid adalah sejumlah dana infaq 

shodaqoh hasil pemberian atau amal jariyah dari jamaah 
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atau masyarakat umum yang datang ke masjid tanpa 

mengharapkan imbalan apapun atau tujuan apapun 

kecuali tulus ihklas karena Alloh SWT. Dari pendapat 

tersebut menjelaskan bahwa kas yang diperoleh masjid 

merupakan infaq shodaqoh yang diberikan secara ikhlas 

oleh jama’ah maupun masyarakat umum yang sudah 

merasakan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh 

Masjid baik untuk sarana keperluan pribadi maupun 

sarana ibadah mahdhoh atau ibadah ghoiru mahdhoh. 

Kas ini menjadi penting untuk masjid karena kas 

tersebut merupakan sumber kekuatan untuk 

melaksanakan aktivitas operasional yang terdapat dalam 

masjid tersebut, sebab masjid yang notabene merupakan 

lembaga nirlaba keagamaan fokus utama kegiatanya pada 

sisi biaya. Artinya fokus dari lembaga adalah pada 

kegiatannya dalam melayani masyarakat. Kegiatan ini 

tentu butuh dana, dengan demikian, dana yang tersedia 

akan dicoba untuk digunakan sebaik-baiknya untuk 

mencapai misi pelayananya (Nainggolan, 2012:5). Dari 

pendapat tersebut juga selaras dengan perndapat yang 

disampaikan oleh takmir masjid besar bahwasanya dana 

kas tersebut adalah sumber kehidupan bagi masjid, 

karena semua kegiatan operasional dalam tiga bidang 

idharoh, imarah dan ri’ayah akan bertumpu kepada 

keberadaan dana kas tersebut. 

Dalam arti kas sebagai sumber kehidupan bagi 

masjid, artinya dana kas tersebut secara filosofis 

diibaratkan seperti darah dalam tubuh yang bisa masuk 

atau mengalir kesegala penjuru tubuh, sehingga dengan 

darah yang cukup dan bersih maka darah tersebut akan 
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bisa mangalir kesegala penjuru tubuh dengan mambawa 

nutrisi-nutris dan zat-zat yang dibutuhkan oleh organ-

organ tubuh sehingga kinerja tubuh akan berfungsi 

dengan maksimal, hal ini juga selaras menurut 

Nainggolan (2012:65) kas bisa disebut sebagai “darah” 

bagi kegiatan lembaga, maka perlu dikelola dengan baik. 

Karena Tujuan utama dari pengelolaan kas adalah 

menjamin tersedianya dana tunai pada saat yang 

diperlukan. Dengan demikian pengelolaan kas dapat 

mendukung kegiatan lembaga secara tidak langsung 

dengan menyediakan kebutuhan uang sesuai dengan 

yang dianggarkan semula dan tepat pada saat diperlukan. 

sehingga dana kas dapat mencukupi setiap aktivitas 

operasional yang terdapat dalam masjid baik dari 

idharoh, imarah dan ri’ayah dalam Masjid. Dengan 

ketersedian kas yang cukup dan tepat waktu, akan 

membuat kegiatan yang terdapat dalam 3 bidang yakni, 

idharoh (manajemen), imaroh (memakmurkan), dan 

Ri’ayah (pemeliharaan) menjadi lancar, sehingga 

pelayanan oleh masjid kepada jamaah khususnya 

maupun kepada masyarakat pada umumnya menjadi 

maksimal, sebab Pengelolaan keuangan lembaga nirlaba 

akan bermuara pada uang kas (Nainggolan, 2012:9). 

Dengan karakteristik masjid sebagai lembaga nirlaba 

keagamaan yang “menggantungkan kehidupanya” 

melalui hasil dana donasi. Karena sifat dari dana 

sumbangan bisa berupa pemberian insidental, hanya 

sekali, atau bisa juga diberikan secara reguler atau teratur 

(Nainggolan, 2012:17). Sehingga untuk menjaga 

kontinyuitas dan stabilitas pemasukan dari dana donasi 



81 | Manajemen Kas Masjid 

baik dari pihak jamaah sendiri maupun dari masyarakat 

secara umum, pihak takmir harus bisa memberikan 

pelayanan yang maksimal agar supaya jamaah maupun 

masyarakat secara umum yang menggunakan fasilitas 

Masjid baik untuk sarana kepentingan pribadi maupun 

kepentingan ibadah baik yang bersifat ibadah mahdhoh 

maupun ibadah ghoiru mahdhoh.  

Sebab pelayanan atau service adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada 

pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya 

dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk 

fisik (Kotler,  2002:83). Sedangkan arti pelayanan 

menurut Tjahjono (2003:345).  

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain 

dengan cara tertentu memerlukan kepekaan agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dari beberapa 

penjelasan mengenai pelayanan tersebut maka bisa 

disimpulkan bahwa pelayanan yang bagus merupakan 

suatu kegiatan atau peroses yang berlangsung secara 

berkesinabungan atau terus menerus dalam interaksi 

antara seorang dengan orang lain dan menyedikan 

kepuasan jama’ah atau masyarakat. Disini peneliti bisa 

mengidentifikasi dari pelayanan yang maksimal kepada 

jama’ah maupun pelayanan masjid kepada masyarakat 

umum yang menggunakan menggunakan fasilitas masjid 

baik untuk sarana kepentingan pribadi maupun 

kepentingan ibadah baik yang bersifat ibadah mahdhoh 

maupun ibadah ghoiru mahdhoh akan memberikan efek 

positif terhadap timbulnya kepercayaan yang besar 
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sebagai modal sosial untuk masjid sebagai sarana 

beribadah yang representatif bagi mereka. 

Kepercayaan merupakan salah satu aspek modal 

sosial yang harus dimiliki oleh lembaga nirlaba karena 

Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba keagamaan 

yang memperoleh dana dalam bentuk kepercayaan 

(trust) (Zaimche dalam Said:2013). Begitu pula yang 

disampaikan oleh Healey dalam Wibowo (2010:331) 

bahwasanya kepercayaan dapat dibangun untuk 

memperbaiki produktivitas. Sehingga pihak Takmir 

Masjid selaku pengelola masjid harus bisa menghadirkan 

kepercayaan, baik kepercayaan dari jama’ah, masyarakat 

secara luas dan kepercayaan dari steakholders-

steakholders agar supaya dengan hadirnya kepercayaan 

diantara kedua belah pihak maka akan bisa saling 

membantu dan memberikan kontribusi yang maksimal 

baik kontribusi dari segi materi dalam bentuk uang 

maupun barang atau kontribusi dalam bentuk lain dari 

masing-masing pihak. 

Kepercayaan itu sendiri memiliki definisi menurut 

Hasbullah (2006:11) trust atau rasa percaya adalah suatu 

bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam 

hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh 

perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu 

seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak dalam 

satu pola tindakan yang saling mendukung. Seperti yang 

dikatakan pengurus takmir bahwa prinsipinya adalah 

jamaah itu akan memberikan kepercayaan dengan 

memberikan infak shodaqoh itu jika meilhat 

manajemenya bagus, jadi dengan laporan keuangannya 
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yang bagus itu kepercayaan meningkat, semakin banyak 

dana, Dengan banyaknya dana bisa berkembang. Dengan 

demikian resiko yang diambil oleh pihak jamaah dengan 

mengorbankan sebagian harta mereka untuk 

didonasikan kepada Masjid adalah sebagai sarana mereka 

untuk berkontrbusi terhadap perkembangan Masjid. hal 

ini selaras dengan pendapat Morgan dan Hunt (1994:20)  

kepercayaan merupakan kunci untuk menjaga dan 

memelihara hubungan jangka panjang. Yang dalam hal ini 

kepercayaan dari jama’ah maupun masyarakat secara 

umum kepada Masjid bagitupun sebaliknya. 

Dengan kepercayaan yang sudah terbangun antara 

pihak Takmir selaku pengelola masjid dan jama’ah atau 

masyarakat luas sebagai donatur, mereka tidak segan-

segan mengorbankan sebagian harta benda mereka 

untuk turut berkontribusi terhadap Masjid, seperti yang 

diutarakan oleh pihak Takmir yang manyatakan 

bahwasanya Takmir adalah pelayan tamu-tamu Alloh 

yang ingin beribadah di Masjid. Jika pelayanan kepada 

tamu-tamu Alloh tersebut memuaskan maka segaris 

lurus dengan tamu-tamu Alloh SWT tersebut akan 

semakin loman (dermawan) untuk memberikan harta 

mereka baik berupa uang kas atau berbentuk barang 

kepada masjid. Sehingga disini dapat diketahui 

bahwasanya pelayanan yang maksimal dapat 

memunculkan variabel kepercayaan terhadap jama’ah 

kepada pihak Masjid.   

Aspek-aspek pelayanan itu sendiri terdiri dari 

beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Masjid 

untuk memfasilitasi mereka dalam rangka menunaikan 
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ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh 

(imaroh), seperti beberapa kegiatan Majlis Taklim yang 

dinarasumberi oleh tokoh-tokoh terkenal di Kota Malang 

maupun luar Kota Malang, kemudian TPQ, Sholat Lima 

Waktu plus Sholat Jumat, selanjutnya perayaan 

peringatan hari besar islam (PHBI) seperti perayaan hari 

Maulid Nabi dan sebagainya. Karena kualitas pelayanan 

sangat erat kaitanya dengan integritas dan kompetensi 

yang dimiliki oleh pegawai. Kompetensi menurut 

Wibowo (2010:266) adalah tingkat keterampilan, 

pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang 

individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya dalam organisasi. sebab kompetensi 

sumberdaya manusia yang dimiliki oleh organisasi 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan (Ratnamiasih 

et al, 2012:55). sedangkan integritas menunjuk pada 

kejujuran dan kebenaran (Wibowo, 2010:333). dengan 

integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh seoarang 

karyawan akan menghasilkan pelayanan yang bagus 

kepada jama’ah maupun masyarakat, dengan demikian 

Masjid bisa memunculkan variabel keparcayaan kepada 

jama’ah maupun masyarakat.  

Integritas dan kompetensi merupakan beberapa 

bagian dari dimensi kepercayaan yang harus bisa 

dipenuhi untuk menciptakan sebuah kepercayaan. Dalam 

konteks ini bagaimana Masjid meciptakan kepercayaan 

kepada jama’ah maupun masyarakat secara umum. 

Integritas dan kompetensi tersebut bisa diidentfikasi dari 

aspek sumberdaya manusia yang mengisi jabatan 

struktural dalam semua bidang, baik dari bidang idharoh, 
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imaroh, ri’ayah. Seperti Mudarris yang kompeten dalam 

Semua Majlis Taklim, kemudian Imam dan Rowatib yang 

memiliki latar belakang ilmu agama yang mempuni dan 

berlatar belakang pesantren, tenaga kebersihan yang 

sudah terlatih. Pengurus Takmir yang memiliki 

kualifikasi pendidikan spesifik, staf keamanan masjid 

yang amanah, serta pelayanan kepada jama’ah atau 

masyarakat dengan ramah tamah dan sebagainya. 

Faktor-faktor lain yang dapat peneliti identifikasi 

untuk memunculkan variabel kepercayaan dari Takmir 

kepada jama’ah adalah tranparansi dan akuntabilitas 

keuangan yang diterapkan oleh Masjid. definisi dari 

transparansi keuangan itu sendiri adalah keterbukaan 

secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi 

tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya 

publik (Andrianto, 2007:20). Sedangkan menurut 

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi 

dapat diukur melalui (a) Kesediaan dan aksesibilitas 

dokumen, (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi, (c) 

Keterbukaan proses dan (d) Kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi. Masjid melakukan transparansi 

keuangan dengan bukti otentik seperti pihak Takmir juga 

selalu memberikan pengumuman informasi keuangan 

kepada jama’ah dan masyarakat secara umum sebelum 

melaksanakan ibadah sholat jum’at. Masjid juga 

menyediakan dalam bentuk soft file bagi masyarakat 

secara umum apabila membutuhkannya dengan 

mengajukan prosedur-prosedur resmi, kemudian Masjid 

juga mempublikasikan laporan keuangan yang sudah 
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terstandar PSAK 45 yang ditempelkan dalam majalah 

dinding di sekitar area Masjid. Kerena laporan keuangan 

yang dibuat dengan standar akan menerminkan 

integritas dari lembaga tersebut, dalam kontek ini 

tentunya Masjid. dari laporan keuangan yang sudah 

terstandar tersebut bisa memberikan informasi yang 

valid kepada jama’ah maupun masyarakat sebab 

kejujuran adalah unsur yang paling menentukan dalam 

peristiwa komunikasi. 

Kejujuran tidak saja menjadikan komunikasi menjadi 

efektif, tetapi juga mampu menciptakan pemahaman 

yang baik antara komunikan dan komunikator (Usman, 

2012:86). Sehingga Pesan yang dilandasi dengan 

kejujuran akan mengarahkan komunikasi agar terhindar 

dari distorsi atau kesalahan dalam mencangkup 

informasi dari laporan keuangan tersebut. 

Sedangkan dari segi akuntabilitas yang memiliki arti 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban 

(Adisasmita, 201:89). Bahwasanya pihak-pihak yang 

terlibat dalam pencatatan dalam laporan keuangan sudah 

memiliki kompetensi yang mempuni dengan dikepalai 

oleh akuntan keuangan yang handal dan berpengalaman, 

sehingga untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan 

yang diterapkan masjid dapat dipertanggung jawabkan 

secara moril maupun secara keilmuan. Dengan demikian 

transparansi dan akuntabilitas keuangan juga memliki 



87 | Manajemen Kas Masjid 

kontribusi terhadap upaya Masjid untuk memunculkan 

kepercayaan baik kepada jama’ah, masyarakat umum 

maupun kepada steakholders. Karena menurut 

Nainggolan (2012:43) bahwa Akuntabilitas adalah salah 

satu prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan 

roda lembaga nirlaba. Untuk mencapainya, laporan 

keuangan dapat berfungsi sebagai media yang 

menjembatani pengelolaan lembaga dengan para pihak 

yang berkepentingan (stakeholders). 

Transparansi keuangan dan akuntabilitas 

merupakan cerminan dari salah satu faktor yang bisa 

diidentifikasi dari dimensi kepercayaan yakni 

keterbukaan (opennes). Keterbukaan merupakan upaya 

untuk mempercayai bahwa orang memberikan 

kebenaran seutuhnya sehingga diharapkan 

meningkatkan perasaan saling mempercayai antara dua 

belah pihak (Wibowo, 2010:334). Dari aspek 

keterbukaan ini bisa difahami yakni keadaan dimana 

setiap orang yang terkait dengan pengelolaan keuangan 

dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan 

keputusan dan kebijakan-kebijakan baik yang terkait 

dengan keuangan atau kebijakan-kebijakan yang lainya, 

sehingga publik bisa melihat, menganalisis dan 

menginterpretasikan informasi-informasi yang bersifat 

akurat, transparan, akuntabel yang dipublikasikan oleh 

Masjid. 

Untuk aspek yang ketiga bisa menimbulkan 

kepercayaan dari Masjid kepada jama’ah maupun 

sebaliknya yang bisa teridentifikasi yakni adanya kualitas 

Sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik seperti aset-
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aset (fasilitas) yang dimiliki oleh masjid, ruangan 

beribadah yang nyaman, seperti lahan parkir yang luas, 

tersedianya ATM di dalam area parkir masjid, fasilitas 

kebersihan yang bagus, penitipan barang, keamanan 

parkir, perpustakaan masjid dll. Dengan kolaborasi 

antara sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi 

baik yang spesifik maupun generik dengan sumberdaya 

fisik seperti aset-aset (fasilitas) yang dimiliki oleh masjid, 

maka akan menciptakan kepercayaan dimata jamaah 

kepada Masjid. 

Dari ketiga aspek tersebut yang bisa teridentifikasi 

yakni pelayanan yang bagus kepada jamaah maupun 

masyarakat secara umum, transparansi dan akuntabilitas 

keuangan keuangan, serta bagusnya sumberdaya 

manusia maupun aset-aset yang dimiliki masjid membuat 

jama’ah maupun masyarakat secara luas memberikan 

kepercayaan kepada masjid sebagai sarana mereka untuk 

menunaikan ibadah yang representatif, sehingga dengan 

kepercayaan yang dimiliki jamaah atau masyarakat 

umum kepada Masjid membuat mereka tidak akan segan 

untuk menginfaqkan sebagian harta benda mereka untuk 

berpartisipasi terhadap perkembangan dan kemajuan 

masjid. Hal ini juga yang di sampaikan oleh takmir yang 

berpendapat bahwa mereka yang merasa puas beribadah 

di masjid dan percaya terhadap pengelolaan keuangan, 

pelayanan masjid dan kualitas sumberdaya yang terdapat 

di masjid maka mereka akan memberikan kontribusi 

yang juga sangat besar yang mayoritas berupa kontribusi 

secara materi berupa infaq shodaqoh kepada masjid. 



89 | Manajemen Kas Masjid 

Kepercayaan telah membawa pengaruh signifikan 

kepada cash inflow masjid. Dalam kasus masjid Besar 

Sabilillah Malang, pemasukan kas dari kotak amal jariyah 

sholat 5 waktu yang dalam periode 1 minggu kecuali pada 

saat sholat jumaat pemasukan rata-rata sebesar 6 juta 

sampai dengan 7 juta rupiah, sedangkan untuk 

pemasukan dari kotak amal sholat jum’at rata-rata 8 juta 

sampai dengan 10 juta, sedangkan untuk pemasukan kas 

pada saat peringantan hari besar islam seperti sholat 

idzul fitri maupun idzul adha berkisar 30 juta sampai 

dengan 35 juta. Kemudian dari segi kotak amal FKM 

secara keseluruhan bisa mencapai 30 juta selama 1 bulan. 

sedangkan pemasukan kas dari kotak amal pembangunan 

berkisar 6 juta sampai dengan 9 juta perminggu, begitu 

pula untuk pemasukan kas dari kotak amal khusus yang 

dalam konteks ini kotak amal khusus diperuntukan untuk 

pemenuhan kebutuhan dana kas yang berskala besar 

yang mamiliki nominal 100 juta lebih seperti contoh 

renovasi kubah yang memakan uang kas sebesar 850 juta 

yang pada awal perencanaan renovasi kubah untuk 

memenuhi kebutuhan kas sebesar itu membutuhkan 

waktu pembangunan sekitar 8 bulan, akan tetapi dengan 

faktor kepercayaan yang dimiliki jama’ah kepada Masjid. 

Renovasi yang diprediksi akan selesai dalam kurun waktu 

8 bulan dapat terealisasi selama 6 bulan dengan cash in 

yang begitu besar yang disumbangkan oleh jama’ah 

maupun masyarakat umum dan masih banyak contoh-

contoh lain sebagainya.  

Dengan ketersedian dana kas yang cukup untuk 

aktivitas yang terdapat di Masjid baik kesemua bidang 
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yakni idharoh, imaroh, ria’yah akan memperlancar dan 

mencapai visi, misi yang sudah disusun oleh pendiri 

Masjid atau Yayasan sebagai induk organisasi. 

Dalam prosesnya manajemen terdiri dari beberapa 

fungsi ada yang menyatakan fungsi manajemen terdapat 

empat fungsi, yakni, planning, organizing, leading, 

controling. Akan tetapi disini peneliti akan menggunakan 

landang dari 3 fungsi manajemen untuk mengatahui 

bagaimana manajemen kas di Masjid Besar yaitu, 

perencanaan (planing) kas, pengorganisasian 

(organizing) kas, dan pengendalian (controling) kas.  

Manajemen kas menjadi sangat penting karena 

tampa ada manajemen kas yang baik maka akan banyak 

muncul permasalahan-permasalah yang mengintainya, 

sebab kas keluar dan kas masuk tidak selalu 

tersinkronisasi (Hanafi, 2010:538). Sehingga manajemen 

kas menjadi sangat urgent untuk sebuah organisasi.  

Pengelolaan kas dalam konteks organisasi nirlaba 

keagamaan seperti masjid, sangat diperlukan 

pengelolaan kas yang efektif dan efisien, sebab menurut 

Nainggolan (2012:11) Pengelolaan keuangan dalam 

suatu lembaga berfungsi untuk menyediakan dan 

mengalokasikan sumber dana yang diperlukan untuk 

menjamin terselenggaranya kegiatan lembaga. Sebab 

pengelolaan keuangan lembaga nirlaba akan bermuara 

pada uang kas. Melalui kas, kas mengalir masuk menjadi 

sumber daya organisasi dan kas keluar sebagai biaya. 
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BAB 6 

PERENCANAAN KAS MASJID: FLEKSIBILITAS VERSUS 

KUALITAS PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as merupakan item yang paling likuid dalam 

komponen modal kerja, dalam konteks 

perusahaan atau lembaga profit oriented sehingga 

ketersediaan dana kas dalam perusahaan akan sangat 

dijaga supaya segala aktivitas operasional dalam 

perusahaan tetap berjalan dengan lancar, karena dalam 

beberapa istilah “cash is king” kas adalah raja yang dalam 

artian ini tanpa adanya dana kas yang cukup dan tersedia 

maka perusahaan atau unit usaha akan mengalami 

“kelumpuhan” dalam beroperasi. Begitu juga dalam 

konteks organisasi nirlaba atau non profit oriented yang 

K 
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memang sejak dari awal pendirianya tidak bertujuan 

untuk pencarian keuntungan pribadi atau kelompok 

melainkan pelayanan kepada masyarakat baik yang 

bersifat sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan 

lain sebagainya. Jadi dalam konteks lembaga nirlaba 

keagamaan seperti masjid sangat dibutuhkan “donasi 

abadi” untuk pemenuhan kebutuhan operasional mereka.  

Maka dari itu manajemen kas dalam lembaga 

niralaba keagamaan sangat perlu diterapkan. Perlunya 

manajemen kas yang baik, sebagai pertanggung jawaban 

pihak jajaran takmir masjid baik secara horisontal kepada 

jamaah dan masyarakat umum dan yang lebih terpenting 

pertanggung jawaban secara vertikal kepada Alloh SWT. 

Dengan status sebagai pengelola dana jamaah, takmir 

harus bisa mengelola dana kas tersebut agar sesuai 

dengan kebutuhan operasional yang terdapat di masjid 

baik yang berkaitan dengan bidang idharah, imarah, 

riayah. Maka dari itu manajemen kas sangat perlu 

diterapkan agar dari ketiga bidang dapat berjalan dengan 

lancar dan maksimal tanpa adanya gangguan dari 

kekurangan dana kas. sehingga takmir memiliki definisi 

setiap fungsi manajemen kas yang sudah diterapkanya 

baik yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dana kas, 

pengorganisasian dana kas dan fungsi pengawasan dana 

terhadap dana kas. 

Perencanaaan kas masjid memiliki peran yang 

penting dalam organisasi. Perencanaan kas bertujuan 

untuk memproyeksikan arus kas masuk dan arus kas 

keluar. Perencanaan kas masjid tertuang dalam rencana 

anggaran tahunan untuk menentukan perencanaan-
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perencanaan baik  dari segi imarah, idharah, riayah. 

Anggaran yang disusun hanya dalam rangka 

mengamankan kegiatan operasional perbulan seperti 

misalkan untuk kegiatan dakwah, pengajian dan 

aktivitas- aktivitas rutinan mingguan, akomodasi, 

honorarium karyawan, rekening listrik dan air, serta 

perawatan. 

Perencanaan kas merupakan rencana jangka pendek 

dan jangka panjang atas pengeluaran dan penerimaan kas 

yang tertuang dalam program kerja tahunan. Tujuannya 

agar program yang dicanangkan bisa terlaksana dengan 

baik.  

Perencanaan anggara termasuk juga kas tidak  secara 

terprogram, dan hanya dilakukan rencana yang sangat 

umum. Hal itu dilakukan dalam rangka fleksibilitas yang 

tinggi atas perubahan-perubahan kegiatan.  

Perencanaan kas di masjid merupakan perencanaan 

anggaran yang disusun di awal tahun untuk kegiatan 

ditahun yang akan datang dengan tujuan agar semua 

perencanaan dapat terlaksana yang sesuai dengan skala 

prioritas yang dimiliki dari ketiga bidang yakni idharoh, 

imaroh, ria’yah. 

Perencanaan dana kas di masjid dimulai dari 

penganggaran dana kas yang diproyeksikan dalam 

periode satu tahun sekali, akan tetapi penganggaran dana 

kas tersebut lebih sederhana dan masih bersifat prediktif 

dan penganggaran kas mengikuti program-program dari 

masing-masing bidang. Kenapa bersifat penganggaran 

secara sederhana dan bersifat prediktif dan dinamis 

karena masjid sebagai lembaga nirlaba keagamaan dalam 
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melakukan kegiatanya bukan profit oriented sehingga 

pemasukan murni dari jamaah dan pihak-pihak yang lain, 

berbeda dengan  penganggaran dari organisasi tipe lain 

baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat profit 

oriented mereka merencanakan penganggaran aktiva 

lancar mereka berupa kas agar bisa melakukan kegiatan 

produksi mereka yang biasanya difokuskan untuk 

mengamankan kegiatan operasional selama satu tahun. 

Sedangkan dalam masjid Besar penganggaran dana kas 

diproyeksikan untuk dapat beroperasi dalam kurun 

waktu maksimal 2 bulan operasional. 

Untuk basis informasi berkaitan dengan pemasukan 

dan pengeluaran  itu base on laporan keuangan pada 

tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan 

perencanaan penganggaran dana kas di tahun 

mendatang. Karena Masjid setiap akhir tahun akan 

memberikan riview keuangan dalam periode setahun 

yang sudah berjalan. 

Sedangkan penganggaran dana kas yang berisfat 

situasional seperti proyek pembangunan perencanaanya 

harus melalui rapat forum dulu melalui dewan pengurus 

dari jajaran takmir sampai dengan ketua panitia 

pembangunan karena program-program yang paling 

banyak terdapat dalam bidang ri’ayah. Dengan catatan 

bahwasanya dana kas yang dimiliki oleh masjid dalam 

keadaan surplus dan pihak takmir sudah mengamankan 

kebutuhan operasional masjid selama dua bulan 

operasional, operasional pada bulan saat ini sudah 

tersedia dan untuk bulan yang akan datang juga sudah 
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tersedia minimal untuk membayar gaji karyawan dan 

membayar listrik.  

Karena masjid menganggap bahwasanya kelebihan 

dana kas yang terlalu banyak akan membuat pihak takmir 

merasa “sungkan” karena dana kas yang terdapat di 

Masjid tersebut adalah amanah dari para jamaah dan 

harapan dari jamaah itu sendiri agar dana yang mereka 

berikan agar bisa segera tasyarrufkan atau segera 

dimamfaatkan. Jadi sebisa mungkin pihak masjid akan 

meminimalisir dana kas yang menganggur tersebut baik 

digunakan untuk kepentingan masjid atau untuk 

kepentingan jamaah itu sendiri maupun untuk 

kepentingan sosial yang lebih luas. 

 Dalam rapat pengurus baik dari ketua takmir sampai 

ketua yayasan akan memonitor dari kemampuan dana 

kas yang terdapat di masjid berapa, sehingga akan 

memunculkan beberapa skenario-skenario dalam 

memuluskan tujuan dari proyek pembangunan tersebut 

diantaranya yang pertama dalam penentuan anggaran 

perencanaan proyek pembangunan masjid akan 

membentuk tim atau penitia tersendiri berkaitan dengan 

proyek pembangunan tersebut yang akan mengurus 

segala kegiatan baik bersifat administratif maupun 

impelementatif di lapangan seperti bagaimana 

pencatatan kebutuhan bahan-bahan material, pencarian 

tukan yang sesuai sampai dengan bagaimana 

bernegosiasi dengan pihak ketiga baik yang sifatnya 

harga kontrak kerjasama atau schedule pembayarannya, 

sehingga proyek pembangunan tersebut tidak akan 

mengganggu aktivitas di kegiatan masjid yang lain. Yang 
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kedua adalah, masjid akan membuat pemberitahuan 

dalam bentuk baliho atau benner yang akan diletakan 

disekitar area masjid atau dumumkan langsung kepada 

jamaah mengenai rencana pembangunan masjid, ini 

bertujuan sebagai sarana informasi kepada jamaah atau 

masyarakat luas bahwasanya masjid ada proyek 

pembangunan dan secara tidak langsung juga masjid 

“meminta” partisipasi dari jamaah maupun masyarakat 

secara luas baik berupa materi maupun non materi. Yang 

ketiga adalah pihak masjid akan membuat kotak amal 

khusus untuk proyek pembangunan tersebut seperti 

contoh, apabila masjid ada proyek renovasi kubah maka 

di kotak amal tersebut akan ditulisi dengan sesuai proyek 

tersebut yakni infaq dan shodaqoh renovasi kubah, 

contoh berikutnya pada saat bulan romadhon pengurus 

takmir juga membentuk tim panitia untuk mengurusi 

segala keperluan dalam bulan romadhon dan membuat 

kotak amal jaryah khusus selama bulan romadhon 

berlangsung. Dan skenario yang terakhir dan ini biasanya 

akan diambil dalam keadaan darurat adalah dengan 

menggunakan cara subsidi silang dari lembaga-lembaga 

dibawah naungan yayasan, mana yang memiliki dana 

lebih, bisa antar lembaga akan saling mensubsidi.  

Masjid menganggap bahwa perencanaan adalah 50% 

pekerjaan, jadi perencanaan yang baik akan berefek pada 

pekerjaan yang akan lebih enteng kedepanya karena 

sudah ada koridor yang harus dilalui. Karena dalam hal 

manajemen keuangan, mereka menerapkan konsep PDCA 

yaitu Plan Do Check Action, semua bermula pada 

perencanaan tahap selanjutnya adalah pengerjaan atau 
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implementasi kemudian adalah pengecekan setelah dicek 

dan diriview tentang apa yang lebih dan apa yang kurang 

tahap akhir adalah action atau betindak lagi. Masjid 

berpedoman pada perkataan Nabi Saw bajwa hari ini 

harus lebih baik daripada hari kemarin. 

Perencanaan kas masjid dilaksanakan pada rapat 

awal tahun dengan melihat atau berpatokan kepada 

program kerja tahunan yang sudah ditetapkan. Dari hal 

tersebut masjid bisa merancang anggaran-anggaran kas  

untuk setiap program kerja yang terdapat dalam tiga 

bidang yakni, idahroh, imaroh, dan ri.ayah yang meskipun 

sifat anggran tersebut masih sederhana dan dinamis 

menyesuaikan dengan kondisi kas dan kegiatan yang 

akan dijalankan. 

Dari perencanaan kas tersebut yang bermanifestasi 

dalam bentuk anggaran kas, karena anggaran pada 

lembaga nirlaba merupakan penterjemahan dari rencana 

kegiatan atau program lembaga dan sumber dana yang 

dibutuhkan. Untuk itu, anggaran berperan seperti ‘peta’ 

bagi pelaksana kegiatan (Nainggolan, 2012 :91). Sehingga 

penganggaran kas yang dilakukan diawal tahun sebagai 

salah satu bentuk perencanaan kas. Dari anggaran 

tersebut masjid memprioritaskan anggaran mereka 

untuk kebutuhan operasional mereka selama beberapa 

bulan operasional dengan standart dana kas minimal 

harus selalu tersedia dalam kisaran tertentu yang 

nominal tersebut dianggarkan untuk kebutuhan 

membayar gaji karyawan, biaya listrik, akomodasi 

mudarris dan sebagainya. Artinya bahwa masjid 

menetapkan saldo kas minimum untuk menjaga 
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ketersediaan kas untuk mencukupi aktivitas operasional. 

Saldo kas minimum adalah jumlah uang kas minimum 

yang harus tersedia dalam kas lembaga untuk 

membiyayai kegiatan operasional (Nainggolan, 2012:69). 

Dengan basis informasi untuk penyusunan anggaran 

melalui hasil laporan keuangan pada periode sebelumnya 

atau tahun sebelumnya.  

Masjid juga memiliki perencanaan-perencanaan 

prioritas dalam bidang ri’ayah yang membutuhkan 

anggaran kas yang besar yang memiliki nominal estimasi 

anggaran lebih dari 100 juta rupiah. Untuk kasus seperti 

ini masjid memiliki cara bagaimana bisa merealisasikan 

perencanaan-perencanaan yang berskala besar tersebut, 

hal ini juga sesuai dengan pendapat Handoko (2009:23) 

yang menyatakan perencanaan pemilihan atau 

penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, 

kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, 

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

pencapaian tujuan. 

Untuk tahapan pertama ini masjid akan menetapkan 

perencanaan dengan skala prioritas terutama, kemudian 

akan melihat kondisi keuangan terutama pada sisi kas, 

apakah kondisi keuangan dalam kondisi surplus atau 

defisit, setelah mengatahui kondisi keuangan tersebut 

masjid akan membuat anggaran dalam perencanaan 

program atau proyek tersebut. hal ini bertujuan untuk 

dapat memproyeksikan pemasukan kas maupun 

pengeluaran kas selama pelaksanaan proyek tersebut, 

dengan demikian secara otomatis masjid juga akan 

memproyeksikan anggaran pemasukan dan anggaran 
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penerimaan yang secara historis sudah tersedia dalam 

laporan keuangan pada tahun atau periode sebelumnya, 

setelah itu baru membentuk panitia yang bersifat 

sementara (ad hoc) untuk mengurusi implementasi 

perencanaan proyek tersebut baik yang bersifat 

administratif seperti pencatatan kebutuhan material, 

pemilihan tukang, atau melakukan kerjasama dengan 

pihak ketiga untuk pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini 

selaras dengan pendapat Handoko (2009:188) tujuan 

dibentuknya panitia untuk mengkordinasikan dan 

mempertukarkan informasi, memberi saran manajemen 

puncak, atau bahkan membuat keputusan-keputusan 

sendiri. 

 Kemudian dari segi pemenuhan kebutuhan kas, 

takmir masjid melakukan dengan beberapa cara 

diantaranya, pertama takmir akan melakukan publikasi 

berkenaan dengan perencanaan program tersebut. 

Publikasi ini bisa dalam beragam cara seperti publikasi 

melaui sarana baliho atau banner yang diletakan di 

sekitar lokasi masjid berkenaan dengan perencanaan 

program tersebut, kemudian publikasi dalam bentuk 

pengumuman pada saat sebelum atau melaksanakan 

sholat jum’at atau sholat lima waktu, kemudian ada yang 

diumumkan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan 

majlis taklim. Cara kedua takmir melakukan negosiasi 

mengenai skenario pembayaran kepada pihak ketiga. Hal 

ini penting untuk menyesusaikan dengan kondisi kas 

yang ada. Pembayaran yang biasanya dipergunakan oleh 

Masjid Besar adalah dengan cara pembayaran berkala 

kepada pihak ketiga. Untuk cara ketiga ini takmir 
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melakukan reschedule terhadap tanggal pelaksanaan 

program atau proyek yang sudah ditetapkan. Hal ini 

diperlukan ketika kondisi kas belum memenuhi standart 

yang sudah ditetapkan dalam perencanaan anggaran 

diawal. Kemudian untuk cara keempat Masjid membuat 

kotak amal khusus untuk program atau proyek tersebut, 

dan di kotak amal khusus tersebut juga ditandai dengan 

penamaan sesusi dengan program atau proyek 

contohnya, kotak amal pembangunan renovasi kubah, 

kotak amal takjil romadhon dan sebagainya. Kemudian 

untuk cara kelima, masjid melakukan subsidi silang dari 

beberapa lembaga yang berada dibawah naungan 

yayasan masjid.  

Perencanaan kas yang proposional ini menjadi 

penting karena akan menentukan arah dan kesuksesan 

dari program atau proyek tersebut. Dengan perencanaan 

kas yang matang maka 50% dari program atau proyek 

yang dikerjakan lebih ringan. Pada dasarnya perencanaan 

merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, 

pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2009:23). Sebab 

semua fungsi lainya sangat tergantung pada fungsi ini, 

dimana fungsi lain tidak akan berhasil tampa 

perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, 

cermat, kontinyu (Handoko, 2009:24). 
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BAB 7 

PENGORGANISASIAN KAS MASJID : EFEKTIVITAS 

VERSUS KESESUAIAN SYARIAH 

 

 

 

 

 

 

 

as masjid sangat diperlukan dalam mendukung 

pelayanan terbaik kepada jamaah. Masjid besar 

yang merupakan sebuah organisasi yang besar 

dengan dana kas besar, perlu diorganisir dengan sebaik-

baiknya. Sumberdaya manusia, terlebih lagi sumberdaya 

non manusia dalam konteks ini adalah sumberdaya 

keuangan perlu diorganisir dengan rapi. 

Pengorganisasian kas masjid menentukan kelancaran 

dan keteraturan serta kepatuhan masjid terhadap jenis-

jenis akad dengan jamaah. Disamping itu, 

pengorganisasian kas masjid juga mendukung jalanya 

kegiatan dalam masjid baik dari bidang idharoh, imaroh 

dan ri’ayah.  

K 
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Oleh karena itu, wadah untuk sumber-sumber dana 

kas harus dikelompokan sesuai dengan sumber dan 

peruntukanya. Sumber dana kas dan sekaligus 

peruntukannya, biasanya dikelompokan kedalam 

beberapa jenis diantaranya infaq amal jariayah, infaq 

pembangunan, infaq yatim dan du’afa, infaq penitipan 

barang, infaq parkir dan sebagainya.  

 

 

 

Gambar 7.1 Kotak Infaq Operasioanal Masjid 

 

Jenis-jenis infaq dan sodaqah tersebut biasanya 

dimanifestasikan dalam jenis-jenis kotak amal masjid. 

Sehingga, terdapat beberapa macam kotak amal yang 

disediakan masjid sesuai dengan jenis infaq yang ada 

seperti Kotak Jariyah Masjid, Kotak Amal Pembangunan, 

Kotak Infaq Parkir dan Penitipan dan lain sebagainya. 
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Gambar 7.2 Kotak Infaq Kesejahteraan Masjid 

 

Jenis-jenis infaq dan sadaqah dari jamaah pada 

hakekatnya menunjukkan jenis akad penyaluran dana 

tersebut antara jamaah masjid dengan takmir masjid. 

Infaq Amal Jariyah Masjid menunjukkan adanya akad 

penyaluran dana tersebut untuk memenuhi segala 

kegiatan dan operasional yang terdapat di dalam masjid. 

Infaq Amal Pembangunan Masjid merupakan akad antara 

masjid dan jamaah dalam penyaluran dana tersebut 

khusus untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait 

dengan pembangunan fisik di area masjid. infaq Fasilitas 

Kesejahteraan Masjid, Infaq Kebersihan, Infaq Parkir 

merupakan bentuk akad antara jamaah dan pengurus 
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agar pengurus masjid menalurkan dana tersebut untuk 

kesejahteraan pengurus dan karyawan masjid. 

 

 

 

Gambar 7.3 Kotak Infaq Penitipan  

 

Disamping jenis-jenis infaq yang populer tersebut, 

takmir memungkinkan untuk menyediakan infaq yang 

bersifat insidental ketika pihak pengurus masjid 

membutuhkan dana kas yang besar seperti Infaq Amal 

Pembangunan Kubah Masjid, Infaq Amal Takjil Bulan 

Romadhon dan sebagainya.  
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Gambar 7.4 Kotak Infaq Parkir  

 

Dalam konteks pengorganisasian dana kas, masjid 

sudah memberikan arahan dan penetapan berkaitan 

dengan peraturan keuangan baik dari segi pemasukan 

kas, pengeluaran kas yang tertuang dalam peraturan 

keuangan masjid berdasarkan surat keputusan yayasan 

yang tertera dalam dokumen internal masjid. Jadi dana 

kas yang ada di masjid sudah dipos-poskan sedemikian 

rupa untuk memperlancar pelayanan masjid kepda 

jamaah baik yang bersifat  ibadah mahdhoh maupun 

ibadah ghoiru mahdhoh. 
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Penetapam kebijakan dalam yayasan yang paling 

tinggi adalah arahan dari para kyai yang tergabung dalam 

dewan pembina yayasan. Para kyai tersebut yang 

menentukan mulai dari visi misi sampai SOP. Kalau dalam 

masalah keuangan dalam konteks ini adalah dana kas 

masjid, kebijakan dan arahan baliau-beliau yang 

menentukan. Sehingga dalam tataran implementatif itu 

adalah bagian dari takmir. 

Dalam konteks ini dewan pembina yang memiliki 

otoritas tertinggi dalam pengelolaan masjid menetapkan 

beberapa poin mengenai pengorganisasian dana kas 

masjid yang tercermin dalam sebuah peraturan keuangan 

masjid. Hal ini dikarenakan himbauan-himbauan dari 

dewan pembina yayasan dalam pengelolaan keuangan 

harus sesuai dengan akad dengan jama’ah, sebab 

pemasukan kas di masjid lebih bervariatif. Hal ini 

ditujukan agar supaya dana kas tersebut dapat lebih bisa 

cepat terserap dari masing-masing bidang dan tidak 

terjadi kesalahan dalam penggunaan dana kas tersebut. 

Handoko (2009:168) menyatakan bahwa 

pengorganisasian merupakan suatu proses untuk 

merancang struktur formal, mengelompokan dan 

mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan 

diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan efisien. 

Peraturan Keuangan Masjid mengelompokan 

pendapatan dalam bentuk kas yang diperoleh dari 

jama’ah maupun masyarakat secara umum yakni seperti 

keuangan jariyah, keuangan jasa fasilitas masjid, 

keuangan pembangunan, dan keuangan panitia. 
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Gambar 7.5 Diagram Konteks 

Pengorganisasian Kas Masjid Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 | Manajemen Kas Masjid 

 

 

 

 

 

 

BAB 8 

PENGENDALIAN KAS MASJID :  

KEAMANAN DANA VERSUS KEPERCAYAAN JAMAAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engendalian adalah proses menjamin agar tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

Sistem pengendalian harus ada di setiap 

organisasi terlebih lagi dalam organisasi nirlaba 

keagamaan seperti masjid ini.  

Pengendalian kas masjid adalah proses yang 

dilakukan oleh pengurus masjid agar tujuan pengelolaan 

kas tercapai. Pengendalian kas sangat dibutuhkan agar 

pelaksanaan tidak melenceng dari tujuan yang sudah 

ditetapkan di awal oleh organisasi. 

P 
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Pengawasan kas masjid dilakukan agar 

penggunaaan dan pengelolaan kas sesuai dengan rencana 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

memberikan kepercayaan kepada stakeholder dengan 

adanya keterbukaan. 

Pengawasan kas sangat penting karena terkait 

dengan tugas takmir dalam memaksimalkan penggunaan 

dana yang dihimpun dari Jamaah. Pengawasan yang 

kurang baik akan meningkatkan resiko terjadinya 

penyalahgunaan kas. Sebagai contoh, ketika salah satu 

bidang mengajukan kegiatan, maka diwajibkan untuk 

membuat semacam proposal yang diajukan ke takmir 

dengan menjelaskan jenis kegiatan, alokasi dana yang 

dibutuhkan. Setelah disetujui oleh ketua takmir, proposal 

tersebut dibawa ke bendahara untuk pencairan dana. 

Setelah kegiatan dilakkan, panitiawajib menyusun 

laporan yang diserahkan kepada ketua takmir. Pada 

akhirnya nanti, setiap tahun takmir wajib melaporkan 

semua kegiatan dan termasuk keuangannya dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban ke yayasan.  

Prosedur pengawasan kas dilakukan pihak masjid 

secara berjenjang mulai dari penitia teknis sampai 

kepada yayasan masjid. Secara kultural, pengawasan 

dilakukan sesama pengurus dengan berusaha saling 

mengingatkan agar semua elemen-element organisasi 

dapat teraga dari hal-hal yang tidak disuksi Alloh SWT. 

Pengawasan kas dilakukan oleh yayasan masjid 

dengan cara melihat laporan pertanggungjawaban yang 

dilaporkan oleh takmir masjid setiap tahunnya. Laporan 

keuangan tersebut akan diserahkan dalam rapat pleno, 
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rapat tahunan yang diselenggarakan oleh yayasan. Dalam 

rapat pleno, setiap lembaga yang dinaungi yayasan akan 

menyerahkan laporan pertanggungjawabannya, mulai 

dari takmir masjid, unit usaha, lembaga sosial masjid, dan 

lembaga pendidikan masjid.  

Pengawasan terhadap dana kas masjid bertumpu 

pada laporan keuangan yang sudah terstandarisasi 

dengan baik karena menurut takmir masjid, laporan 

keuangan merupakan tools terpenting dalam mengawasi 

keuangan didalam masjid, sehingga ketika adanya 

penyelewengan-penyelewengan dana dapat terdeteksi 

melalui laporan keuangan, karena semua dana kas yang 

terdapat di dalam masjid setiap hari jumat akan 

disetorkan ke pihak bank yang bekerja sama dengan 

masjid dengan menyertakan berita acara penyerahaan 

dana kas yang disetorkan. Dengan tersimpanya dana kas 

di bank tersebut, pengendalian kas akan lebih mudah.  

Pengeluaran dana atau penarikan dana kas didalam 

bank untuk aktivitas operasional harus melalui prosedur 

yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, untuk 

pengeluaran maksimal dalam besaran rupiah tertentu 

harus mendapat persetujuan bendahara tingkat bawah 

dan diketahui oleh ketua bidang, kemudian untuk 

besaran rupiah diatasnya, harus atas persetujuan 

bendahara tingkat diatasnya dan ketua bidang, untuk 

dana yang lebih tinggi lagi, atas persetujuan  Ketua dan 

pengeluaran diatasnya lagi, adalah dengan persetujuan 

rapat plus forum. Takmir ketika ingin melakukan 

pengambilan uang yang tersimpan di Bank sudah 

menggunakan ATM sehingga lebih mudah untuk 



111 | Manajemen Kas Masjid 

dipergunakan. Dengan adanya peraturan ini seluruh 

komponen jajaran pengurus takmir bisa saling 

mengawasi terhadap pengeluaran dana kas tersebut agar 

terhindar dari hal-hal yang “tidak disukai Alloh SWT”. 

Berkaitan dengan pengawasan terhadap laporan 

keuangan masjid sudah memililki internal auditor, 

sehingga dari laporan keuangan tersebut internal auditor 

bisa mengawasi siklus dana kas melalui laporan 

keuangan sehingga dengan mengawasi laporan keuangan 

tersebut pihak internal auditor bisa memberikan riview  

dan rekomendasi terhadap apa saja yang muncul dalam 

interpretasi laporan keuanan tersebut sehingga takmir 

masjid bisa melakukan keputusan yang terbaik bagi 

masjid. 

Menurut takmir, pengawasan dana kas adalah sangat 

penting, tapi yang lebih penting lagi apakah bisa 

melakukan pengawasan tersebut yang sesuai dengan 

koridor dalam kontek ini baik pengawasan melalui 

laporan keuangan maupun pengawasan dalam konteks 

implementasi dana kas di lapangan, sehingga korelasinya 

adalah kemampuan dari personil jajaran takmir sendiri 

yang harus sesuai dengan kapabilitas di bagian jabatan 

masing-masing yang diemban oleh karyawan. 

Pengawasan menurut takmir Masjid Besar adalah 

berusaha saling mangingatkan agar semua elemen-

elemen dalam organisasi dapat terjaga dari hal-hal 

perbuatan yang mengudang murka Alloh SWT. Hal ini  

didukung oleh Handoko (2009:25) pengawasan adalah 

penemuan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai 
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dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif 

maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk 

mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan 

efektif dan efisien. Pengawasan negatif mencoba 

menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau 

dibutuhkan tidak terjadi atau terulang kembali. Sebab 

sebelum penerapan fungsi manajerial yang baik oleh 

masjid banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan 

yang dilakukan oleh oknum karyawan masjid, terutama 

dalam hal kaitanya dengan kas. Maka dari itu takmir 

mewanti-wanti agar semua jajaran pengurus barusaha 

saling mengingatkan agar supaya tidak terjadi hal-hal 

yang tidak disukai oleh Alloh SWT tersebut. 

Untuk instrumen pengawasan kas tersebut masjid 

bertumpu pada laporan keuangan yang sudah 

diterbitkan, sebab laporan keuangan yang dibuat oleh 

masjid sudah terstandar dan akuntabel baik dari awal 

perolehan kas, pencatatan kas, penyimpanan kas, sampai 

dengan disahkanya laporan keuangan oleh Ketua Takmir. 

sebab laporan keuangan menjadi penting karena 

memberikan input (informasi) yang bisa dipakai untuk 

pengambilan keputusan (Hanafi, 2010:27). 

Dari hasil laporan keuangan tersebut internal auditor 

yang dimiliki oleh masjid bisa melakukan pengawasan 

sembari memberikan rekomendasi-rekomendasi 

keuangan kepada steakholders di Masjid Besar, sebab 

untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut 

dibutuhkan kemampuan khusus untuk menganalisis 

laporan keuangan tersebut. Karena menurut Hanafi 

(2010:35) laporan keuangan menyediakan data yang 
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“relatif mentah” maka dari itu dibutuhkan skill khusus 

untuk bagaimana menginterpretasikan apa yang bisa 

diungkap dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga 

para steakholders di masjid dapat mengambil keputusan 

dengan mempertimbangkan rekomendasi dari internal 

auditor tersebut. 

Sedangkan untuk prosedur pengawasan untuk 

pengeluaran kas harus melalui mekanisme yang sudah 

diatur dalam suatu peraturan keuangan masjid tentang 

prosedur untuk bisa mengajukan penyetujuan 

pengeluaran kas. 

 

  
Gambar 8.1 Diagram Konteks 

Pengendalian Kas Masjid Besar 
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asjid adalah organisasi nirlaba keagamaan yang 

memiliki peran strategis dalam masyarakat. 

Masjid menjadi pusat peribadatan, pendidikan, 

sosial kemasyarakatan dan budaya, yang dapat 

“menyehatkan” spiritualitas masyarakat. Masyarakat  

yang sehat secara spiritual, akan mampu melahirkan 

peradaban yang berkualitas dan bermanfaat. Keberadaan 

masjid harus dijamin oleh semua pihak, baik pemerintah, 

pengurus takmir, maupun seluruh masyarakat, sebab 

masjid bukan aset orang-perorang, tetapi aset umat, 

khususnya umat muslim. 

Kas Masjid Besar adalah jariyah jama’ah dan 

masyarakat umum kepada masjid yang diserahkan secara 

ikhlas lillahi ta’ala. Kas merupakan sumber kehidupan 

bagi masjid. Kas ibarat darah yang mensuplai nutrisi-

M 
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nutrisi ke seluruh penjuru tubuh agar tubuh bisa 

beraktivitas secara normal. Kas masjid menjadi suplier 

seluruh aktivitas di masjid baik akitivitas terkait dengan 

administrasi (idharoh), kemakmuran (imaroh), dan 

pemeliharaan (ria’yah).  

Dengan memberikan pelayanan yang bagus kepada 

jama’ah maupun masyarakat, transparansi dan 

akuntabilitas keuangan jama’ah maupun masyarakat, dan 

menghadirkan kualitas sumberdaya manusia yang baik 

dan kompeten kepada jama’ah maupun kualitas 

sumberdaya fisik (bangunan dan fasilitas) yang 

representatif kepada jama’ah maupun masyarakat, 

Masjid mampu memunculkan kepercayaan pada diri 

jama’ah. Kepercayaan jama’ah maupun masyarakat 

secara luas dapat memberikan feed back berupa infaq dan 

shodaqoh dalam bentuk uang tunai (kas) yang 

memungkinkan terlaksananya semua prgram dan 

kegiatan yang dilakukan oleh masjid. 

Perencanaan sumber dan penggunaan kas masjid 

dilakukan dengan sederhana tetapi dinamis. 

Kesederhanaan yang diamis dalam perencanaan tersebut 

memungkinkan manajemen untuk menyesuaian kondisi 

jumlah kas yang diperlukan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun berjalan baik kegiatan bidang 

idaharah, imarah maupun ri’ayah. Program diatas nilai 

tertentu dijalankan oleh sebuah panitia ad hock yang akan 

mengelola dari segi administratif seperti pencatatan 

keperluan bahan bangunan, penugasan teknisi, negosiasi 

dengan pihak ketiga, perolehan dana kas dan 

pembayaran program atau proyek.  



116 | Manajemen Kas Masjid 

Terdapat beberapa cara yang sudah diterapkan oleh 

takmir masjid dalam mengelola kegiatan diantaranya: 1) 

publikasi kepada jama’ah atau masyarakat umum 

mengenai program atau proyek yang sedang akan 

dikerjakan; 2) membuat kotak amal khusus untuk 

program atau proyek; 3) negosiasi mekanisme 

pembayaran 4) melakukan reschedule menganai tahap 

awal pelaksanaan program atau proyek sampai dengan 

kondisi keuangan memungkinkan 5) subsidi silang dari 

keuangan bidang terkait maupun dari lembaga yang 

berada dibawah naungan yayasan.  

Pengorganisasian kas masjid dimanifestasikan 

dalam sebuah Peraturan. Peraturan keuangan masjid 

diataranya mengatur tentang jenis-jenis keuangan yang 

harus dipakai sesuai akad dengan donatur yang dalam 

konteks ini jama’ah maupun masyarakat umum yang 

ingin berkontribusi dalam kemajuan dan perkembangan 

masjid. Peraturan keuangan merupakan himbaun dari 

dewan pembina yayasan agar dalam penggunaan dana 

kas masjid, sesuai akad dengan donatur dan jama’ah 

maupun masyarakat secara umum. 

Pengawasan kas masjid dilakukan secara formal 

maupun informal. Pengawasan secara formal dilakukan 

melalui prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan 

serta sumber daya manusia yang kredibel. Sedangkan 

pengawasan dan pengendalian keuangan secara 

informasi dilakukan dengan motivasi spiritual dengan 

berusaha saling mangingatkan agar semua elemen-

elemen dalam organisasi dapat terjaga dari hal-hal 

perbuatan yang tidak disukai oleh Alloh SWT, mulai dari 
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pengambilan atau pengumpulan dana kas dari semua 

kotak amal, kemudian penghitungan dana kas, 

pencatatan dan pelaporan hasil dana kas, penyimpanan 

dana kas, sampai dengan pengesahan laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan tools penting untuk 

pengawasan kas masjid, sebab dari laporan keuangan 

pihak internal auditor bisa menganalisis tentang 

aktivitas-aktivitas yang memiliki korelasi dengan kas 

sehingga pihak internal auditor bisa memberikan 

rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 
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