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ABSTRAK 

 

Dina Mahdania: Penetapan Biaya Administrasi Platform Di Situs Kitabisa.com 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

 

Situs penggalangan dana online, Kitabisa.com hadir untuk mengembangkan 

mekanisme penggalangan dana yang awalnya dilakukan secara langsung yaitu 

dengan bertatap muka menjadi penggalangan dana online berbasis website. Praktik 

penggalangan dana seharusnya berorientasi pada sosial, akan tetapi penggalangan 

dana di Kitabisa.com ditetapkan biaya administrasi platform sebanyak 5% dari 

jumlah dana yang berhasil terkumpul. Biaya administrasi tersebut digunakan oleh 

lembaga Kitabisa.com untuk kegiatan operasional dalam penggalangan dana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mekanisme penggalangan 

dana di situs Kitabisa.com, 2) penetapan biaya administrasi platform untuk 

penggalangan dana di situs Kitabisa.com, dan 3) kedudukan lembaga, akad dan 

biaya administrasi di situs Kitabisa.com menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. 

Penelitian ini betitik tolak pada pemikiran bahwa kegiatan bermuamalah 

baik yang secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya boleh sampai ada dalil 

yang melarangnya. Hukum bermuamalah berpacu kepada Al-Qur’an dan Hadits 

dimana didalamnya mengatur konsep tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan 

konsep syariah yang bertujuan agar terciptanya keadilan dalam bermasyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu metode dengan menggunkana data yang diperoleh dari situs 

Kitabisa.com dengan menggambarkan serta menganalisis secara utuh dan 

terintergrasi secara utuh tehadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi yaitu dengan membuat sebuah campaign di situs Kitabisa.com dan dan 

studi pustaka. Penulis lebih fokus menganalisis dalam hal biaya administrasi 

platform yang ditetapkan oleh pihak Kitabisa.com sebagai objek penelitian ini. 

Dalam penelitian ini data-data secara lengkap diperoleh peneliti dalam 

campaign penggalangan dana di situs Kitabisa.com. Campaign yang dibuat 

berjudul “Peduli Banjir Bandang Cicaheum Bandung” dan telah memperoleh dana 

sebesar Rp. 782.242 dari tujuh orang donatur. Dan donasi tersebut dikenai biaya 

5% yaitu sebesar Rp. 39.109, sehingga total donasi yang dapat dicairkan yaitu Rp. 

743.133. Situs Kitabisa.com adalah perantara yang menghubungkan antara donatur 

dan campigner. Di dalam hukum ekonomi syariah perantara disebut dengan 

wasathah dan pelakunya disebut sebagai wasith. Akad yang dapat digunakan oleh 

situs Kitabisa.com adalah akad ijarah, wakalah bil ujrah dan ji’alah yang didalam 

akadnya disyaratkan adanya upah (ujrah). Biaya administrasi yang ditetapkan oleh 

Kitabisa.com dapat disebut ujrah yang diberikan oleh campaigner sebagai 

kompensasi atas pekerjaannya membantu menggalang dana. Dari hasil penelitian 

menunjukkan penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com sudah 

memenuhi ketentuan dan syarat dari ujrah dalam Islam. 


