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GLOSARIUM 

 

Akad perjanjian; kontrak dalam transaksi  

Al-syirkah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak (dua orang atau lebih) dalam 

menjalankan suatu usaha tertentu untuk mencari 

keuntungan dengan ketentuan kontribusi serta 

pembagian hasil sesuai kesepakatan. 

Bankable memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank 

dalam hal pengajuan kredit atau pembiayaan 

Baitul maal rumah harta yang berfungsi untuk melakukan 

fungsi sosial terkait redistribusi kekayaan 

muslimin sesuai ketentuan syariat Islam 

Baitut tamwil rumah pengembangan kekayaan muslimin yang 

menjalankan peran intermediasi keuangan mikro 

Bai` al wafa` perjanjian jual beli dimana terdapat kesepakatan 

bahwa penjual dapat membeli kembali barang 

yang telah dijualnya tersebut bila waktu yang 

telah disepakati tiba.Selama dalam penjagaan 

BMT, barang tersebut dapat disewakan BMT 

kepada anggota yang lainnya. 

BMT kepanjangan dari Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT), yakni lembaga keuangan yang khusus 

didirikan untuk memberikan jasa pengembangan 

usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui 

pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala 

mikro kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaan simpanan, maupun pemberian 

Channeling bentuk kerjasama antara Bank sebagai penyedia 

dana dengan lembaga keuangan mikro atau 

koperasi sebagai penyalur dana (channeling 

agent) dalam hal kredit usaha kecil/mikro 

maupun yang bersifat konsumtif. 

Competitive advantage kemampuan lembaga untuk memperoleh kinerja 

yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain pada 

pasar yang sama. Hal tersebut menurut Porter 

(1985) dicirikan dengan kemampuan untuk 

melakukan efisiensi biaya dan diferensiasi produk 

yang lebih banyak. Pada matriks SWOT, hal ini 

merupakan pertemuan antara kekuatan (strengths) 

dan peluang (opportunities); sehingga lembaga 

BMT dapat melakukan rencana pergerakan yang 

lebih agresif dan ekspansif.  
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Creating shared value konsep bisnis yang merupakan pengembangan 

dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate 

social responsibility). Konsep yang diperkenalkan 

oleh Porter dan Kramer pada 2006 ini 

menekankan tentang pentingngya kebutuhan 

sosial dalam strategi jangka panjang perusahaan 

sekaligus upaya pembentukan rantai nilai yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Dakwah bil hal menyeru manusia kepada kemuliaan Islam 

melalui contoh perbuatan nyata sesuai dengan 

kebutuhan objek dakwah, seperti pemberdayaan 

masyarakat miskin,  amal kemanusiaan terhadap 

korban bencana, pembangunan rumah sakit, dan 

lain-lain. 

Damage control kondisi ketika lembaga dihadapkan pada 

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) 

yang sulit untuk dihindari. Maka lembaga BMT 

harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan 

agar tidak membahayakan keberlanjutan dari 

pelayanan lembaga. 

Excuting pemberian kredit atau pembiayaan dari bank 

kepada lembaga keuangan mikro atau koperasi.  

Gharar transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau 

ketidakpastian dari sisi barang maupun kontrak 

usaha karena ada unsur pertaruhan. 

Good corporate governance tata kelola perusahaan yang baik dengan 

meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan sehingga dapat terwujud 

kepentingan pemangku dalam jangka waktu yang 

panjang serta berlandaskan nilai etika 

Garis Kemiskinan representasi dari jumlah rupiah minimum yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimum makanan yang setara dengan 2100 

kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan 

pokok bukan makanan 

Hiwalah  perjanjian untuk mengalihkan tanggung jawab 

hutang dari peminjam (muhiil) kepada orang lain 

yang akan bertanggung jawab atas hutangnya 

(muhaal ‘alaih) sehingga ikatan perjanjian terjadi 

antara pemberi pinjaman (muhaal) dan muhaal 

‘alaih  

Ijarah  perjanjian sewa menyewa antara pemberi sewa 

(mu’ajjir) dan penyewa (musta’jir) untuk 

memindahkan hak guna (manfaat) tanpa diikuti 

hak atas kepemilikan barang tersebut. 
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Ijarah al akskhas perjanjian sewa menyewa atas dasar kemanfaatan 

pekerjaan, dalam istilah Arab, istilah ini identik 

dengan orang yang disewa untuk mengerjakan 

sesuatu hingga periode tertentu. 

Ijarah muntahiya bittamlik   perjanjian sewa menyewa yang diakhiri dengan 

pemindahan kepemilikan barang; merupakan 

perpaduan antara perjanjian sewa menyewa dan 

jual beli  

Ijarah paralel  perjanjian sewa menyewa dimana objek sewa 

(ma’ajur) merupakan milik pihak ketiga yang 

disewakan oleh lembaga intermediasi sebagai 

mu’ajjir, maka dari itu pihak ketiga mendapatkan 

imbalan atas barang/jasa yang disewakannya. 

Inkubasi usahatani serangkaian proses yang dibutuhkan untuk 

membimbing dan mengakselerasi usahatani 

kecil/mikro agar memiliki sustainabilitas bisnis 

yang bereksternalitas positif. 

Inkubator bisnis lembaga atau institusi yang memiliki program 

strategis untuk membimbing dan mengakselerasi 

unit usaha kecil/mikro agar memiliki 

sustainabilitas bisnis yang bereksternalitas positif. 

Investment (devestment)  kondisi ketika lembaga dihadapkan pada peluang 

(opportunities), namun sumber daya lembaga 

tidak mampu untuk merelesasikannya karena 

dihadapkan pada kelemahan (weaknesses). Pada 

saat ini, pilihan lembaga BMT adalah berinvestasi 

untuk jangka panjang (investment) atau melepas 

peluang yang ada (devestment).  

Interest rate persentase atas penggunaan uang dalam jangka 

waktu tertentu 

Istishna'                                perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu antara lembaga keuangan 

sebagai pemesan (mustashni') dan pembuat 

(shani') 

Joint financing pembiayaan gabungan antara bank dan lembaga 

keuangan nonbank dengan ketentuan porsi 

pembiayaan serta syarat dan kondisi perihal 

perihal penyaluran pembiayaan 

Joint liability penanggungan kewajiban (hutang) secara 

bersama-sama dengan ketentuan yang telah 

disepakati    

Kafalah  perjanjian antara parapihak bahwa penjamin 

(kaafil) bertanggung jawab atas makful ‘alaih 
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(orang yang berhutang) jika makful ‘alaih gagal 

dalam menunaikan tanggungjawabnya. Pada 

praktik, lembaga keuangan yang bertindak 

sebagai intermediator memberikan jaminan 

kepada nasabah sehubungan dengan perjanjian 

antara nasabah dan pihak ketiga. 

Kedalaman kemiskinan  penyebaran pengeluaran di antara penduduk 

miskin 

Keparahan kemiskinan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran 

masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan 

Ketimpangan pendapatan kondisi tidak meratanya tingkat pendapatan 

penduduk di suatu negara yang dapat disebabkan 

oleh: tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, 

serta kondisi politik. 

Koefisien Gini indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan secara menyeluruh. Nilainya berkisar 

antara 0 hingga 1. Bila memiliki nilai 0 maka 

berarti terjadi pemerataan pendapatan yang 

sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan 

yang sama 

Kredit (financing) penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Kultural berhubungan dengan budaya (dalam hal 

keorganisasian) 

Maisir perjudian 

Maro perjanjian membagi dua hasil tanah antara 

penggarap dan pemilik tanah (pada masyarakat 

Jawa dan Sunda) 

Mertelu perjanjian bagi hasil dari tanah yang dikerjakan 

oleh penggarap, yakni ⅓ untuk penggarap dan ⅔ 

untuk pemilik tanah (di Jawa) 

Mobilization pergerakan untuk mengoptimalkan sumber daya 

yang dimiliki oleh lembaga mengurangi ancaman 

yang datang. Kondisi ini merupakan pertemuan 

antara ancaman (threats) dan kekuatan 

(strengths). Pada kondisi ini lembaga BMT mulai 

bertahan atas ancaman yang datang.  

Money lender pemberi pinjaman uang dengan bunga; rentenir 
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Moral hazard ketidakpedulian terhadap suatu risiko atau 

kecenderungan untuk tidak jujur sehingga 

meningkatkan terjadinya kerugian. 

Muamalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan 

(pergaulan, perdata, dan sebagainya) 

Maushuf fiddhimmah perjanjian jual beli barang yang masih dalam 

tanggungan dengan kriteria yang telah disepakati 

bersama 

Mudhrabah  perjanjian kerjasa sama dengan kesepakatan bagi 

hasil antara shahibul maal (pemilik modal) yang 

berkontribusi atas seluruh modal dan mudharib 

(pengelola modal) yang memiliki keahlian. 

Mukhabarah perjanjian perserikatan antara parapihak dalam 

menjalankan usahatani dimana benihnya berasal 

dari pengelola 

Murabahah  perjanjian antara parapihak dengan menggunakan 

sistem jual beli 

Musaqah perjanjian perserikatan antara parapihak dalam 

menjalankan usahatani dimana pemilik tanah 

mengupah pekerja untuk mengelola tanahnya 

Musyarakah  lihat Alsyirkah 

Musyarakah Mutanaqishah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih 

dalam kepemilikan suatu aset, yang diikuti oleh 

perpindahan kepemilikan atas aset tersebut  

melalui mekanisme pembayaran bertahap. 

Muzara‟ah perjanjian perserikatan antara parapihak dalam 

menjalankan usahatani dimana pemilik tanah 

wajib menyediakan benih 

Off-farm proses usahatani yang berhubungan langsung 

dengan budidaya pertanian, seperti: penyemaian, 

pemupukan, pengendalian hama, dan lain-lain 

On-farm  proses komersialisasi hasil-hasil budidaya 

usahatani, meliputi perdagangan, distribusi hasil, 

dan lain-lain 

Pembiayaan (funding) penyediaan dana oleh lembaga keuangan mikro 

kepada masyarakat yang harus dikembalikan 

sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip 

syariah 

Pesantren salaf lembaga pendidikan Islam yang menggunakan 

metodologi dan infrastuktur pengajaran klasik, 

khususnya literatur berbahasa Arab yang dikarang 

ulama pada masa terdahulu dengan ciri dicetak 

menggunakan kertas berwarna kuning serta tanpa 
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tanda baca. Pada pesantren ini tidak dikenal 

ijazah sebagaimana lembaga formal. 

Pesantren khalaf lembaga pendidikan Islam yang menggunakan 

metodologi dan infrastuktur pengajaran modern 

dengan mengadaptasi lembaga formal 

Rahn (gadai) perjanjian denga menjadikan barang sebagai 

jaminan (agunan) atas hutang. Barang tersebut 

dapat dijadikan pembayaran hutang apabila pihak 

yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. 

Lembaga keuangan yang bertindak sebagai 

intermediator diperkenankan meminta ujrah 

(biaya penitipan agunan) 

Rahn tasjili perjanjian pemberian pinjaman yang disertai 

dengan penyerahan agunan berupa surat 

kepemilikan, adapun agunan tersebut tetap berada 

dalam pemanfaatan pemilik. 

Repayment rate tingkat pembayaran kembali yang 

mengindikasikan kualitas outstanding portofolio, 

yakni jumlah pembayaran diterima terkait jumlah 

pinjaman 

Saham surat berharga yang merupakan bukti pemilikan 

atas modal sehingga memberi hak atas dividen 

dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang 

disetor 

Seed capital modal awal usaha yang merupakan bantuan dari 

pemerintah atau pihak lain. Fungsinya untuk 

untuk membiayai suatu kegiatan penelitian dan 

pengembangan konsep produk  

Struktural berkaitan dengan struktur dari suatu organisasi 

Wadi‟ah  perjanjian antara parapihak bahwa pihak pertama 

akan menitipkan barangnya untuk dijaga secara 

layak sesuai adat kebiasaan oleh pihak kedua 

Wakalah  pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada 

orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan 
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