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ABSTRAK 

 Disertasi ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat harus 
menerapkan  manajemen mutu dalam upaya memberdayakan ekonomi 
masyarakat. Indikator manajemen mutu kinerja lembaga pengelola zakat 
meliputi: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus pada Pengelolaan 
Muzaki dan Mustahik, Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, 
Sumber Daya Amil, dan Pencapaian Hasil. Lembaga pengelola zakat harus  
memegang teguh prinsip syari’ah dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan 
distributif untuk memelihara aqidah (h}ifz}} al-di>n), memelihara harta (h}ifz} al-ma>l), 
memelihara keturunan (h}ifz}} al-nasl), memelihara  jiwa (h}ifz}} al-nafs) dan 
memelihara akal (h}ifz}} al-‘aql) para mustahik.  

Temuan ini memperkuat pendapat Mohamed A. Youssef dan Muhammad 
A. Al-Buraey dalam tulisannya berjudul From TQM To Quantum Quality : An 
Islamic Perspektive. Dalam tulisannya ia menyatakan nilai-nilai TQM bersumber 
dari al-Qur’an dan Sunnah. TQM Quantum Kualitas memiliki beberapa pilar 
yaitu: Itqa>n, Ihsa>n, dan Kreativitas, Integritas, transparansi, dan belajar. Itqa>n 
memuat segala faktor yang berhubungan dengan kualitas seperti cacat-bebas, 
fleksibilitas, responsif dan unggul di semua apa yang kita lakukan. 

Khusus dalam pemikiran ekonomi, tulisan ini memperkuat pendapat 
Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Dawr al-Zaka>h fi> ‘I<la>j al-Mushkila>t al-
Iqtis}a>diyah bahwa zakat dapat berdayaguna antara lain jika menggunakan 
manajemen yang baik sehingga zakat mampu memberdayakan masyarakat. 
Demikian pula pendapat ‘Abd al-H{ami>d al-Ba’li> dalam buku Iqtis}a>diyah al-
Zaka}>h wa I’tiba>ra>t al-Siya>sah al-Ma>liyah bahwa zakat berpengaruh positif 
terhadap peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan kelompok yang 
berhak atas zakat.  

Secara substansial, pemikiran tersebut sejalan dengan faham demokrasi 
ekonomi Indonesia seperti digagas Muhammad Hatta dan dikembangkan oleh 
Mubyarto dan Sri Edi Swasono bahwa kesejahteraan sosial tidak sekadar 
filantropis tetapi melaksanakan pemberdayaan (empowerment) untuk 
menumbuhkan keperkasaan pada masyarakat, meraih kemandirian sejati dan 
melepaskan diri dari ketergantungan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dalam hal pendekatan, 
metode, dan análisis yang dilakukan seperti dalam tulisan Fuad Abdullah al-
Omar berjudul Management of Zakah Through Semi-Government Institutions. 
Begitu pula tulisan Osama Kadi berjudul “Managing Islamic Non Profit 
Organization in North America INO: The Islamic Perspective” yang membahas 
tentang manajemen kasus Organisasi Islam Nirlaba INO di Amerika Utara 
(Canada-USA). 
 Sumber utama dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh 
dari data BAZ dan LAZ yaitu sumber-sumber yang berasal dari wawancara 
penulis (indepth interview) dengan informan dan observasi di beberapa lembaga 
pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat yang menjadi sumber data dalam 
penelitian ini  yaitu BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta, Dompet Dhuafa 
Republika dan DPU Daarut Tauhid. Adapun data sekunder yaitu data-data yang 
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penulis dapatkan dari literatur yang berkaitan dengan Quality Management 
antara lain: Quality Management for Organizational Excellence, oleh David L. 
Goetsch & Stanley B. Davis,  Quality Management, oleh Howard S. Gitlow,  
Quality is Still Free oleh Philip B. Crosby, Total Quality Control oleh  AV 
Feigenbaum, Total Quality Management, oleh Vincent Gaspersz,  dan Kita>b al-
Amwa>l karya Abi ‘Ubayd al-Qa>sim bin Sala>m (w.224H). 
 Pendekatan penelitian ini adalah normatif dan empiris dengan uji 
lapangan (field research) di BAZ dan LAZ. Analisis komparatif juga dilakukan 
terhadap manajemen BAZ dan LAZ serta antara konsep TQM dengan 
konteksnya pada lembaga pengelola zakat. Analisis data dihubungkan pula 
dengan konsep maqa>shid al-sharỉ >’ah dan kaitannya dengan nilai-nilai ekonomi 
dalam manajemen zakat.  
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ABSTRACT 

This dissertation shows that the zakat management institutions should 
implement quality management in an effort to empower the local economy. 
Indicators of quality management performance management institutions of zakat 
include: Leadership, Strategic Planning, Focus on Management and mustahik 
Muzaki, Measurement, Analysis and Knowledge Management, Resources Amil, 
and Achieving Results. Zakat management institutions must uphold Shariah 
principles in realizing the values of distributive justice to maintain aqidah (h}ifz}} 
al-di>n), maintain the property (h}ifz} al-ma>l), maintain a descendant ( h}ifz} al-nasl), 
nurture the soul (h}ifz} al-nafs) and maintain reasonable (h}ifz} al-'aql) the mustahik.  

These findings reinforce the opinion of Mohamed A. Youssef and 
Muhammad A. Al-Buraey in his writing titled From TQM To Quantum Quality: 
An Islamic Perspective. In his writings he declares TQM values derived from the 
Qur'an and Sunnah. Quantum Quality TQM is a function of  many pillars: Itqa>n, 
Ihsa>n,  creativity, integrity, and transparency, and learning. Itqa>n includes all 
factors related to quality such as defect-free, flexible, responsive and superior in 
all what we do.  

Especially in economic thinking, this paper strengthens Yusuf al-Qard}awi 
opinions in his book Dawr> al-Zakah fi> 'Ila>j al-Mushkila>t al-Iqtis}a>diyah that zakat 
can be powerful among others when using the management good so the charity is 
able to empower the community. Similarly, the opinion of 'Abd al-Hami>d al-Ba'li> 
in the book Iqtis}a>diyah al-Zaka>h wa I'tiba>ra>t al-Siya>sah  al-Ma>liyah that zakat 
positive effect on increasing prosperity through empowerment group that is 
entitled to zakat.  

Substantially, the thought was in line with the ideology of economic 
democracy of Indonesia such as Mohammad Hatta was initiated and developed 
by Mubyarto and Sri Edi Swasono that social welfare was not simply 
philanthropic but implementing empowerment to foster courage in the 
community, achieve true independence and break away from dependency.  

This research, unlike other studies in terms of approach, method, and 
analysis performed as in writing Fuad Omar Abdullah al-titled Management of 
Zakah Through Semi-Government Institutions. Osama Kadi Similarly writings 
titled "Islamic Managing Non-profit Organization in North America INO : The 
Islamic Perspective "which discusses the case management Non-profit Islamic 
organization in North America INO (Canada-USA).  

The main source in this study is the author of the data obtained from the 
BAZ and LAZ data sources that are derived from interviews the author (depth 
interview) with the informant and the observation in several management 
institutions of zakat. Management institutions of zakat is the source of the data 
in this study are BAZNAS and BAZIS DKI Jakarta, Dompet Dhuafa Republika 
and DPU Daarut Tawhid and DPU. The secondary data is data that the author 
got from the literature relating to the Quality Management including: Quality 
Management for Organizational Excellence, by David L. Goetsch & Stanley B. 
Goetsch and Stanley B. Davis, Quality Management, oleh Howard S. Davis, 
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Quality Management, by Howard S. Gitlow , Quality is Still Free oleh Philip B. 
Gitlow, Quality Is Still Free by Philip B. Crosby, Total Quality Control by AV 
Feigenbaum, Total Quality Management, by Vincent Gaspersz, and Kita>b al-
Amwa>l work of Abi 'Ubayd al-Qa>sim bin Sala>m (w.224H).  

This research approach is normative and empirical field test (field 
research) in BAZ and LAZ. Comparative analysis was also done to the BAZ and 
LAZ management as well as between the context of TQM concepts in 
management institutions of zakat. Data analysis was also linked with the concept 
maqa>shid al-shari >'ah and its relation with economic values in the management of 
zakat.  
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 الملخص

هلا أن تتبىن لطريقة املثلى إدارة مؤسسات الزكاة ينبغي  تدل على انهذه األطروحة 
 واملستحقني وتقومي التركيز على إدارة املزكني و، التخطيط االستراتيجي  لتقوية اقتصاد اتمع

جيب  . أعمال املؤسسة وحتليل نظام اإلدارة وكفاءة العاملني على ادارة الزكاة وإجناز املؤسـسة
العدالة ىف تصريف الزكاة ىف  ؤسسات الزكاة التمسك مببادئ الشريعة اإلسالمية يف حتقيقمعلى 

على  واحملافظة )فظ الدينح(العقيدة  سبيل احلفاظ على شئون املستحقني مبا ىف ذلك حفظ سالمة
،  )النفسحفظ ( وح ورعاية الر  )حفظ النسل( ذريةعلى  واحلفاظ )فظ املالح(املمتلكات 
  .) حفظ العقل( ى سالمة العقلواحلفاظ عل

 From TQM toيف كتاباته  البوراي  ومحمد أیوسف  هذه النتائج تعزز رأي حممد أ

Quantum Quality: An Islamic Perspektive . أن مبادئ البوراي  ومحمد أحممد يوسف  أكد 
اإلحسان  واإلبداع  و تقاناإل: منهادعائم وهلا  .اإلدارة اجليدة مستمدة من القرآن والسنة 

من  اخللوباجلودة مثل  املتعلقة شمل مجيع العواملت دعامة اإلتقان. والشفافية ، والتعلم واإللتزام
   .كل اجلوانبتفوقة يف املوسرعة االستجابة  واملرونة العيوب

رأي يوسف القرضاوي يف كتابه  يؤيد ا البحثوخاصة يف الفكر االقتصادي ، فإن هذ  
ن الزكاة ال ميكن أن تكون قوية من بني أمور زكوة ىف عالج املشكالت اإلقتصادية ألدور ال
 وفعل ذلك  .اتمع تقوية اقتصادقادرة على جيدة حىت تكون الزكوة استخدام إدارة اال بأخرى 

ن حيث يقول إ" اقتصادية الزكوة واعتبارات السياسة املالية "احلميد البعلى ىف كتاب يرى عبد 
   .الزكاةيستحقون  اتمع تقوية الفئة الذين  زيادة رخاء  ىفتأثري إجيايب  هلا ةالزكا

 حممد حتا الىت قدما ةاندونيسيهذه الفكرة تتفق مبدئيا مع دميوقراطية اإلقتصاد 
(Muhammad Hatta) موبرياتتوىل تطورها و  (Mubyarto) وسري سواسونو(Sri Edi      

Swasono كاة اإلجتماعى ال يتم مبجرد مجع األعمال اخلريية وإمنا يتطلب مفادها أن الز والىت 
   .تقوية املستضعفني ليتمكنوا من اإلكتفاء الذاتى ىف اإلقتصاد 

قام تحليل كما الوانهج واألسلوب هذه الدراسة ختتلف عن دراسات أخرى من حيث امل
-Management of Zakah Through Semi) بعنوانىف كتابه عمر الاحلال فؤاد عبد اهللا به 

Government Institutions). " قام به ا موك. " ةمواحلك شبه مؤسساتالزكاة من خالل إدارة
 Managing Islamic Non Profit Organization in) بعنوان (Osama Kadi)كادى  أسامة
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North America INO: The Islamic Perspective) " يف  يةرحبمؤسسات إسالمية غريإدارة
قضية  يبحث عن ادارة مؤسسة اسالمية  الذي"املنظور اإلسالمي : (INO)يكا الشمالية إينو أمر

   ).كندا والواليات املتحدة األمريكية(إدارة منظمة غري رحبية اإلسالمية يف أمريكا الشمالية إينو 
 BAZمؤسسات الزكاة املسمى ب  املصدر الرئيسي يف هذه الدراسة هو البيانات من 

الىت مت حلصول عليها عن طريق املقابلة شخصية  LAZب ومؤسسة الزكاة األخرى املسماة
وعلى وجه . املكشفة مع مسؤيل املؤسسة وعملية شخصية أو مالحظة إدارة بعض املؤسسات 

و  )املؤسسة القومية للزكاةBAZNAS (الرئيسية ىف هذا البحث منالبيانات  التحديد تكون

BAZIS DKI )اكرتامؤسسة الزكاة للعاصمة ج( Dompet Du’afa Republika و مؤسسة (  
  .)مؤسسة دار التوحيد لزكاة األمة(DPU   Daarut Tauhid   و) األهلية ملساعدة املستضعفني

 Organizationalذلك  اإلدارة ودةجبالبيانات اليت حتصل على الكتاب من املؤلفات املتعلقة 

Management for Quality Excellence  غوس من قبل ديفيد ل  (David L Goetsch) و 
  غتلو س من قبل هوارد ,Quality Management (Stanley B. Davis)ديفيس   ستانلي باء

(Howard S Gitlow) Quality is Still Free , كروسيب   من قبل فيليب باء(Philip B. 

Crosby)،Total Quality Control     فيغنبوم من قبل أ ف(AV Feigenbaum) ،Total 

Quality Management غاسفري من قبل فنسنت (Vincent Gaspersz)  األموال وكتاب
  ).هجرية ٢٢٤مات ( أليب عبيد القاسم ابن سالم

ويتم  BAZويكون منهج هذا البحث منهجا معيارا وجتريبيا ميدانيا يتم ىف إجراؤه ىف    
والفكرة مبادئ اإلدارة اجليدة LAZ و BAZعن طريق املقارنة والتحليل إلدارة  البحث

واستفادا ىف مؤسسات الزكاة ويكون التحليل متعلقا مبفهوم مقاصد الشريعة والقيم اإلقتصادية 
 .ىف الزكاة 
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Dengan selesainya tulisan ini, penulis memanjatkan puji dan syukur ke 

hadirat Allah subahanahu wata’ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sesuai dengan target yang 

ditetapkan. S}alawat serta salam senantiasa tercurah kepada pemimpin umat 

yakni Nabi Muhammad saw. yang telah memberi jalan penerang bagi cahaya 

kehidupan. 

 Upaya penyelesaian tulisan ini  tidak terlepas dari bantuan dari berbagai 
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mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Islam 

Departemen Agama Republik Indonesia yang telah memberikan biaya studi 

kepada penulis selama mengikuti program Doktor melalui Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program 

Doktor di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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hingga penyelesaian disertasi ini penulis ucapkan terima kasih. Demikian juga 

kepada staf dan jajaran perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif 

Hidayatullah yang telah menyediakan data-data untuk penulisan disertasi.  

Penulis mengahturkan terima kasih kepada kedua pembimbing yaitu Prof. 

Dr.H.Fathurrahman Djamil,MA dan Prof.Dr.H.Abdul Hamid,MS yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan  

kepada penulis sehingga disertasi dapat diselesaikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 Islam merupakan agama yang menolak terjadinya kezaliman, 

diskriminasi, dan kebodohan. Sebagai ajaran yang memperhatikan kemuliaan 

manusia yang setara di hadapan Allah tidak membedakan kedudukan berdasarkan 

tingkat ekonominya, bahkan Islam sangat memperhatikan kedudukan orang 

miskin dan mengayominya merupakan bagian dari ajaran agama. Selain itu, 

Islam menyuruh umatnya untuk menjadi orang kuat baik secara fisik, mental 

maupun ekonomi.  

Oleh karena itu bekerja merupakan salah satu bagian dari perintah agama 

sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia.1 Apabila seseorang telah 

cukup dalam bidang ekonomi dan memiliki kelebihan, maka  diwajibkan 

memberikan sebagian dari kekayaannya kepada kelompok lemah (kaum d}u‘afa>>) 

terutama kaum fakir miskin. Jika membiarkan kaum d}u‘afa>>> dalam kesulitan 

tanpa memberi bantuan kepada mereka, maka ia termasuk pendusta agama.2 

Memberi bantuan kepada kaum d}u‘afa>> dalam bentuk kewajiban berupa zakat 

dengan batasan tertentu serta infaq s}adaqah sebagai bentuk kepedulian yang 

sunnah hukumnya tanpa ada batas jumlah nominalnya. 

Zakat yang memiliki dimensi ibadah, sosial dan ekonomi dalam 

pengelolaannya di Indonesia saat ini ada yang bersifat personal dan ada yang 

dikelola secara profesional oleh lembaga pengelola zakat. Keberadaan lembaga 

pengelola zakat di Indonesia memiliki kekuatan normatif dengan lahirnya 

Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat3. Adanya 

                                                
1Dalam al-Qur’an Allah menyuruh manusia untuk mencari karunia setelah menunaikan 

ibadah sholat. Lihat:QS.al-Jumu’ah/62:10, berbunyi: وابتغوا من فضل اهللا  ألرضفإذا قضيت الصلوة فانتشروا ىف ا  

2 QS. al-Mā‘ūn/107:1-3.  
3Undang-undang tersebut terdiri atas X Bab 25 Pasal. UU No 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat diundangkan pada tanggal 23 September 1999.Saat ini DPR RI telah membuat 
rancangan draft perubahan UU No. 38 Tahun 1999.  
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undang-undang tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan 

dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata 

keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat4 dan keadilan 

sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.5 Tujuan yang 

tercantum dalam undang-undang pengelolaan zakat tersebut akan terwujud 

apabila  menggunakan manajemen pengelolaan yang baik. 

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah organisasi6 yang memiliki 

kegiatan berupa pengumpulan, pengelolaaan, dan pendistribusian zakat.7 

Keberadaan lembaga zakat di Indonesia sudah dimulai sejak Islam datang di 

Indonesia8 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.9 Bahkan pada masa 

penjajahan Belanda, pemerintahan kolonial mengeluarkan peraturan Bijblad No. 

1892 tanggal 4 Agustus 1893 berisi kebijakan Pemerintah Kolonial tentang 

zakat.10 Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa zakat bagi umat Islam 

Indonesia sudah dipraktikkan dan menjadi sumber dana umat Islam dalam 

perjuangan walaupun belum ada  lembaga zakat yang resmi saat itu.  

                                                
4Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar pertimbangan 

diundangkannya Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: 
Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 

5Penjelasan atas UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 
Zakat, hlm 12.  Tujuan tersebut terdapat pada pasal 5 Bab II Tentang Asas dan Tujuan.   

6Organisasi yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara 
terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Lihat: James AF Stonner, 
dkk.. Manajemen (Jakarta: Prenhallindo, 1996), 6  

7Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
8Islam datang ke Indonesia pada abad ke abad ke-7 secara individual, dan diketahui 

secara formal abad ke-12 dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam.   
9Hal tersebut dikatakan demikian karena zakat sebagai bagian dari kewajiban setiap 

umat Islam. Zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan Ramadhan, dikumpulkan oleh panitia 
pemungut zakat. Kepanitiaan tersebut menunjukkan adanya organisasi pengelola zakat walaupun 
masih relatif sederhana.  

10Kebijakan pemerintah kolonial dalam masalah zakat lebih bersifat politis walaupun 
alasannya untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat ole para pengulu atau naib. Namun, 
pemerintah Kolonial Belanda selanjutnya melarang semua pegawai mengumpulkan dan 
mendistribusikan zakat. Sebagaimana tertuang dalam Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. 
Lihat: Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), 
33 
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Bentuk institusi kelembagaan pengelola zakat di Indonesia terus 

mengalami perkembangan yang diawali dengan gagasan dibentuknya lembaga 

pengelola zakat independen. Pembentukan lembaga zakat independen  dipelopori 

oleh Bamuis BNI (berdiri tahun 1968), Yayasan Dana Sosial al-Falah (1987), dan 

Dompet Dhu’afa Republika (1993).11 Setelah itu lembaga pengelola zakat 

semakin bertambah banyak terutama pasca lahirnya Undang-undang No. 38/1999 

tentang Pengelolaan Zakat.12 Banyaknya lembaga pengelola zakat menunjukkan 

semangat masyarakat untuk mengelola zakat.  

Namun, adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat dan 

menjamurnya lembaga pengelola zakat belum memberikan hasil yang optimal 

khususnya dalam meningkatkan kehidupan sosial kaum d}u’afa>. Jumlah dana ZIS 

yang berhasil dihimpun oleh BAZDA pada tahun 2006 mencapai 114 milyar 

rupiah.13 Pada tahun yang sama LAZ dapat menghimpun dana ZIS sebesar 272 

milyar.14 Pada tahun 2007 dana ZIS terhimpun sebesar Rp 850 miliar atau naik 

127,77%.15 Capaian tersebut masih jauh dari perkiraan PIRAC dimana potensi 

zakat di Indonesia pada 2007 mencapai Rp 9,09 triliun. Hasil penelitan Center for 

the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

bersama The Ford Foundation, perkiraan dana ZIS sekitar 19,3 triliun rupiah per 

tahun.16 Sementara, penelitian terbaru dari Habib Ahmed (IRTI-IDB) potensi 

zakat tahun 2010 mencapai angka 100 trilyun.17 Jumlah perkiraan tersebut sangat 

pantastis jika dibandingkan dengan realita yang terjadi. Ketimpangan perkiraan 

dengan realita yang terjadi sangat terkait dengan pola penyaluran zakat. 

                                                
11CID-Circle of Information and Development, 12/1/2008  
12Berdasarkan data yang ada tahun 2009 ini jumlah lembaga pengelola zakat kurang 

lebih 500 lembaga zakat. Sumber: Forum Organisasi Zakat (FOZ) 
13 Mustafa Edwin Nasution (Ed), Indonesia Zakat & Development Report 2009 (Pusat 

Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) UI, CID, DD Republika, 2009), 16 
14 Mustafa Edwin Nasution (Ed), Indonesia Zakat, 17 
15http:suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/09/22/31758/Potensi.Zakat, 30 

Juli 2010 Pkl 21:30 WIB 
16Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (Ed), Filantropi Islam & Keadilan Sosial 

(Jakarta: CRSC, 2006), 202  
17Artikel Harian Republika 29 Juli 2010, Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat.  



20 
 

Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan kecenderungan 

masyarakat menyalurkan zakat secara langsung (44%), kepada panitia sekitar 

mesjid (36%), BAZ (6,67%), LAZ (8,8%), lainnya seperti organisasi sekitar 

5%.18Sedangkan menurut penelitian CRSC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

kecenderungan masyarakat memberikan zakat melalui mesjid (68%), langsung 

kepada penerima (59%), BAZIS (4,5%), LAZIS (0,6%), dan melalui BMT 

(0,2%).19 Tahun 2004 hasil penelitian PIRAC bahwa pola kecenderungan 

penyaluran ZIS, 84% responden menyalurkannya melalui amil sekitar rumah atau  

langsung kepada yang berhak, melalui BAZ dan LAZ sekitar 12,5% (pada tahun 

2000 hanya 6%).20 Data tersebut menunjukkan adanya perubahan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sedikitnya kecenderungan 

muzakki menyalurkan zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

antara lain karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban 

penyaluran zakat kepada lembaga. Selain itu tingginya kekhawatiran muzakki jika  

zakat yang diberikan tidak sampai kepada mustahik. 

Karena, disyari’atkannya  zakat bagi umat Islam antara lain bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin. Sementara itu, tanggung 

jawab pemeliharaan fakir miskin di negara Indonesia merupakan bagian dari 

tanggung jawab negara. Demikian sebagaimana terdapat dalam konstitusi negara 

Republik Indonesia  Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa:”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Atas 

dasar tersebut, peran negara dalam upaya mendukung pengelolaan zakat yang 

optimal bagi peningkatan fakir miskin sangat tepat sesuai dengan konstitusi. 

Sebaliknya, apabila negara membiarkan penanganan zakat yang tidak optimal 

sebagai bentuk pengingkaran terhadap konstitusi yang telah ada. 
                                                

18Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap 45 responden dari 
beberapa kota (Jakarta, Bandung, Padang, Lampung, Semarang) pada Juli 2010. Sample sangat 
sedikit karena keterbatasan waktu serta bertujuan untuk membandingan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan CSRC dan PIRAC. 

19 Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (Ed), Filantropi Islam & Keadilan Sosial 
(Jakarta: CRSC, 2006), 196 

20 Kurniawati, Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat 
(Jakarta: PIRAMEDIA,2004), 84 
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Menurut Djamal Do’a zakat semestinya dikelola oleh negara 21. Dalam 

kajiannya, Djamal menyebutkan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan 

zakat yang dihubungkan dengan masalah pajak. Djamal juga memberikan 

gambaran tentang sistem pengelolaan zakat di Malaysia. Di Malaysia 

pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga yaitu lembaga pemerintah dan 

lembaga swasta. Pengelolaan zakat berada di bawah Majelis Agama Islam dalam 

kementerian non departemen. Majelis Agama Islam melahirkan dua lembaga 

yaitu Pusat Pungutan Zakat dan Tabung Haji, keberadaannya menjadi menjadi 

rujukan negara lain.22 Pusat Pungut Zakat (PPZ) mulai beroperasi secara resmi 

pada tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. PPZ beroperasi secara independen 

di lima negara yaitu Melaka, Selangor, Pahang, Pulau Pinang, Negeri Sembilan. 

Sementara di negara bagian lainnya pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul 

Maal. Pemerintah Federal tidak mengelola zakat, tetapi dilakukan oleh masing-

masing negara bagian.23 Namun, secara politis, pemerintah Malaysia menetapkan 

kebijakan khusus dalam hal pengelolaan zakat.24 Kebijakan khusus tersebut 

memberikan dukungan penuh terhadap lembaga pengelola zakat. 

Sementara di Saudi Arabia yang dikatakan sebagai negara Islam 

pengelolaan zakat di bawah kendali Social Security Foundation. Pembayaran 

zakat langsung dipotong lewat rekening pada bulan Ramadhan. Akan tetapi,   ada 

kebijakan dimana rakyat boleh menyalurkan zakatnya sendiri asalkan tidak 

melebihi dari 50% kewajiban zakat.  

                                                
21Pendapat tersebut dapat dilihat pada , M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolalaan 

Zakat oleh Negara (Jakarta: Nuansa Madani, 2005) 
22Ismail Ibrahim and Elinah Abdullah, “The Singapore Malay/Muslim Community: Civic 

Traditions in a Multiracial and Multicultural Society” in Gillian Koh and Ooi Giok Ling, et.al., 
State Society Relation in Singapore (Singapore: Oxford University Press, 2001),  71  

23Erie Sudewo, “Kebijakan Perzakatan: Kita dan Negheri Tetangga,” dalam Politik 
ZISWAF Kumpulan Essai (Jakarta: CID dan UI-Press,2008), 172  

24Kebijakan pemerintah Malaysia tersebut yaitu:1) Pemerintah merestui status hukum 
dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat;2)member izin 
PPZ mengambil 12,5% dari kutipan zakat setiap tahun untuk keperluan operasional;3)Pemerintah 
menetapkan zakat sebagai pengurang pajak; 4)Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan  
dalam membasmi kemiskinan. Lihat: Erie Sudewo, “Kebijakan Perzakatan: Kita dan Negeri 
Tetangga,” dalam Politik ZISWAF Kumpulan Essai (Jakarta: CID dan UI-Press,2008), 178 
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Dari contoh tersebut, tampaknya pengelolaan zakat tidak disebutkan 

secara normatif, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi negara yang ada. Hal ini 

mengingat zakat sebagai suatu kewajiban yang memiliki dua dimensi yaitu 

dimensi ibadah (ta’abbudi) serta ta’aqquli.  Sebagai ibadah zakat harus 

ditunaikan setiap muslim sesuai perintah Allah sebagaimana disebut dalam al-

Qur’an dan sunnah. Sementara itu zakat bersifat ta’aqquli karena hikmah zakat 

yang bertujuan untuk kemaslahatan dapat difahami oleh akal sehingga dalam 

mewujudkan kemaslahatan tersebut manusia dapat mengupayakannya sesuai 

dengan kondisi yang ada.  

Organisasi pengelola zakat memiliki dua sisi kelembagaan yakni 

berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah25 dan lembaga swadaya masyarakat. 

Disebut lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi 

dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta 

mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai bentuk kewajiban ibadah 

mậliyah26 (bersifat material) bagi ummat Islam.  

Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat beroperasi senantiasa mengikuti 

aturan shari’ah. Aturan shari’ah dapat tercermin dari segi pengelolaan dan 

pendistribusian serta SDM-nya yang notabene para pengelola zakat itu adalah 

’a>mil.27 Konsep ’a>mil pada lembaga ’a>mil zakat yang ada saat ini tidak semata-

mata amil yang hanya mengumpulkan dan membagikan zakat secara 

temporal/sesaat. Sebagai ’a>mil ia harus memiliki karakter dan sifat amanah, 

jujur, dan yang lainnya.  ’A<mil juga bekerja sebagai pegawai pada lembaga zakat 

bersifat professional28. Professionalisme29 ’a>mil sangat penting dalam 

                                                
25Lembaga keuangan syari’ah yaitu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syari’ah.   
26Ibadah māliyah yaitu ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta (māl). al-

’Athimayn, Muh}ammad S}ālih , Fiqh al-’Ibād āt, Juz I, 171 
27Kata ’amil berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata ’amila ya’malu ’amalan ’amilan 

ma’mūlun. Lihat: Louis Ma’lûf, al-Munjid fi al-Lughah  (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1977), 530 
28Profesional adalah seseorang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan atau 

pengalaman khusus yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum seperti lisensi 
untuk melakukan pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar . Lihat: Arnold Deutch, The 
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pendayagunaan zakat. Di sisi lain, lembaga pengelola zakat juga sebagai lembaga 

swadaya masyarakat (LSM)30 karena lembaga tersebut berdiri dengan adanya 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai lembaga swadaya masyarakat,  lembaga pengelola zakat menjadi 

perhatian publik dari segi  peran sertanya dalam pemberdayaan masyarakat. Sisi 

pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan masalah sosial khususnya 

penduduk miskin yang hingga saat ini semakin banyak. Bahkan di tengah arus 

modernisasi31 yang kian maju, kemiskinan tetap ada bahkan cenderung 

meningkat.  

Modernisasi yang ditandai dengan kegiatan industri yang maju membawa 

dampak salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran karena sebagian 

tenaga manusia diganti dengan mesin. Akibatnya angka kemiskinan pun menjadi 

tinggi, bahkan di Indonesia saat ini angka kemiskinan kian hari terus bertambah. 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada periode 1996-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

Periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta , dari 

34,01 juta menjadi 47,97 juta. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin 

cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada 

tahun 2005. Namun, tahun 2006, jumlah penduduk miskin naik drastis dari 35,10 
                                                                                                                                 
Human Resource Revolution: Communicate or Litigate (New York: MC Graw Hill Book 
Company, 1979), 79  

29Professionalisme berasal dari bahasa Inggris profession yang berarti mata pencaharian 
atau pekerjaan yang  memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan 
khusus. Lihat: John M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta:PT Gramedia, 1996), Cet 
XXIII, 499.  

30LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 
No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga 
Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah 
organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang 
secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 
ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada 
pengabdian secara swadaya. 

31Menurut Wilbert Moore, modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional 
atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan 
dunia Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil.  Piotr Sztompka, The 
Sociology of Social Change (edisi terjemah) (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet III, 152   
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juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 

persen) pada bulan Maret 2006. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan 

Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen).32 Angka kemiskinan yang 

cenderung meningkat pada tahun 2007 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi 

dalam negeri serta pengaruh krisis ekonomi global. 

Masalah kemiskinan tampaknya masih terus menjadi perhatian hingga 

saat ini terutama di beberapa negara seperti Indonesia  yang masih tergolong 

negara berkembang (developing nations)33. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan khususnya di berbagai negara berkembang adalah krisis ekonomi 

dunia yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja di-PHK dan model 

pembangunan yang mengikuti sistem ekonomi kapitalis34. Hal ini tampak antara 

lain penguasaan pemodal besar dalam perdagangan. 

Upaya mengatasi penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan melalui 

optimalisasi zakat yang menjadi salah satu instrumen pemberdayaan 

masyarakat35. Karena,  upaya peningkatan dan perubahan kehidupan kaum d}u‘afa> 

harus dilakukan dimana kecukupan dan kemudahan dalam bidang ekonomi 

merupakan dasar bagi kemajuan36 suatu bangsa sehingga tingkat kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud.  

Menurut Soejatmoko bahwa kemiskinan ada hubungannya dengan pola 

organisasi sosial dan pola pengaturan institusi.37 Program pemberdayaan kaum 

                                                
32 Sumber utama penghitungan tingkat kemiskinan tahun 2008 adalah data SUSENAS 

(Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2008. Berita Resmi 
Statistik No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008  

33Sekarang disebut dengan istilah negara dunia ketiga (third world countries). Saat ini 
jumlahnya mencapai 88 negara.http://www.slidshare.net.02/11/2008, 11:20 AM 

34Hal ini berdasarkan fakta dimana para pemegang modal besar mendapatkan fasilitas 
dari Negara. Misalnya, banyak pasar tradisional tergusur karena adanya super market. Ini 
bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan seperti yang ada dalam pasal 33 UUD 1945.   

35 Sa’īd Sa’d Mart}ān, Madkhal li al-fikr al-Iqtis}ādī fī al-Islām, (Bayru>t: al-Risālah, 
1999M/1420H), Cet.III, 18.; Yūsuf Qard}āwī, Fiqh al-Zaka>h (edisi   terjemah) (Bayru>t:Muassasat 
al-Risālah, 1973),  884  

36 Ah}mad Makhzanji>, al-Zaka>h wa Tanmiyyah al-Mujtama>' (Makkah: Rābit}ah al-'A>lām 
al-Islāmī,  1419H),13-14 

37Ridjaluddin F, Nuansa-nuansa Ekonomi Islam (Jakarta: CV Sejahtera Percetakan dan 
Perdagangan Umum, 2007), 157  
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miskin harus menjadi prioritas serta didukung oleh semua pihak baik pemerintah 

maupun masyarakat serta mentalitas kaum miskin itu sendiri. Pada saat ini  

upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah 

seperti Program PKT (Pembangunan Kawasan Terpadu), P4K, KMKP, KUK, 

KIK, Wajar, KuKesra dan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).38, tetapi belum 

dapat menyelesaikan kehidupan kaum d}u‘afa>> bahkan jumlah mereka semakin 

meningkat.  

Keadaan tersebut dipengaruhi salah satunya oleh krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia sejak 1997.39 Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia 

berimbas terhadap perubahan sistem politik dan krisis yang terus berlanjut 

dimana terjadi pula krisis keuangan global pada tahun 2008 yang menyebabkan 

banyak tenaga kerja dirumahkan. Hal ini tentu berakibat terhadap tingginya 

jumlah pengangguran dan menambah jumlah penduduk miskin.  

Faktor luar yang berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan dan 

pengangguran adalah sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah yang disebut 

sebagai neoliberalisme. Menurut Sri Edi Swasono, neoliberalisme adalah 

mekanisme penjajahan ekonomi baru. Neoliberalisme mendorong mekanisme 

pasar-bebas (laissez-faire), menekan campur tangan negara seminimal mungkin. 

Lebih lanjut, menurut Sri Edi bahwa pasar-bebas adalah topeng globalisasi 

ekonomi predatorik yang mengakibatkan gugurnya ”daulat rakyat” dan 

diunggulkannya ”daulat pasar.” Karena, neoliberalisme  mengedepankan 

kepentingan pemodal (kapitalis), sedangkan posisi rakyat dan kepentingan 

nasional yang seharusnya ”sentral-substansial” ditempatkan pada posisi 

”marginal-residual.”40 Untuk itu kembali pada pasal 33 UUD 1945 yang memuat 

                                                
38Tjahya Supriatna, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan 

(Bandung:Humaniora Utama Press, 1997), 23.  
39Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 melahirkan gerakan reformasi di 

Indonesia dengan jatuhnya presiden Soeharto pemimpin Orde Baru yang telah berkuasa selama 
30 tahun lebih.  

40Sri-Edi Swasono, Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Yayasan 
Hatta, 2010), 54-55 
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nilai-nilai demokrasi ekonomi Indonesia berdasar pada paham kebersamaan dan 

asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) merupakan keharusan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah mental masyarakat 

yang cenderung malas untuk bekerja. Keadaan tersebut ditopang oleh sifat 

materialistis dengan gaya hidup hedonism yang saat ini sudah menjamur di 

kalangan masyarakat. 

Mengatasi kemiskinan sebagai salah satu program lembaga zakat terkait 

pemberdayaan kaum d}u‘afa>> , karena zakat itu sendiri diperuntukan untuk 

memberikan kemudahan bagi kehidupan kaum fakir miskin. Namun, masalah 

pengelolaan zakat saat ini memiliki beberapa problem, walaupun saat ini 

lembaga pengelola zakat sudah tersebar di seluruh Indonesia 41. Dari segi  

kelembagaan, regulasi zakat belum tampak jelas menyebutkan peran pengawas, 

regulator, dan peran lainnya secara khusus dalam hal pengelolaan, pengumpulan 

serta pendistribusian zakat. Dalam undang-undang tersebut tidak jelas 

kedudukan lembaga yang bertindak selaku pengawas  atau pengontrol kegiatan 

lembaga zakat. Selain itu,  kurangnya koordinasi antar lembaga zakat yang ada 

menjadi problem.  

Hal itu juga ditambah dengan faktor lain seperti masih rendahnya  

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal penunaian zakat. Karena masih 

banyak masyarakat yang memahami objek zakat yang berupa hasil pertanian, 

perkebunan dan hasil tambang. Objek zakat yang berupa jasa-jasa pekerja profesi 

seperti dokter, pengacara dan profesi lainnya yang mendapat penghasilan lebih 

besar daripada petani tidak menjadi perhatian. Bahkan, masih banyak yang belum 

mengetahuinya. 

Problem lain dalam masalah zakat yaitu mengenai kecenderungan 

masyarakat menyalurkan zakat yang berhubungan erat dengan pemahaman 

                                                
41 Badan Amil Zakat di Indonesia saat ini sudah ada di 33 provinsi. Hingga tahun 2007 

terdapat 429 dari 445 kabupaten/kota dan 4771 dari 4860 kecamatan. Sumber: Ditjen Bimas 
Islam Official Website.htm. Sementara daftar lembaga pengelola zakat berdasarkan catatan FOZ 
(Forum Zakat) saat ini ada 421 pengelola zakat di Indonesia.Sumber:CID-Circle of Information 
and Development, 30 Oktober 2008 
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agama yang mereka ketahui serta masih banyaknya sistem pengelolaan zakat 

yang tradisional di kalangan masyarakat. Selain itu, terkait dengan kondisi 

masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dalam waktu yang cepat dan 

lemahnya koordinasi dan pendataan. 

Kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung ada sisi 

positif dan negatif. Sisi positif antara lain dapat diterima langsung oleh yang 

membutuhkannya. Dari segi negatif dapat mengurangi dan mempersulit 

optimalisasi pendayagunaan zakat. Padahal, pengelolaan zakat yang baik akan 

berpengaruh bagi terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat.42 

Pengumpulan dan pengelolaan zakat sangat bermanfaat untuk mewujudkan 

masyarakat sejahtera.  

Namun, apabila zakat infaq s}adaqah itu tidak dikelola dengan baik hal itu 

kurang dirasakan manfaatnya. Bahkan dapat menjadikan kondisi negatif dan 

menjadi petaka. Sebagai salah satu contohnya adalah peristiwa tragedi zakat di 

Pasuruan Jawa Timur pada tanggal 12 September 2008 yang menewaskan 21 

orang 43. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk dari efek negatif 

pemberian zakat secara langsung yang tidak terorganisir dengan baik.  

Kondisi demikian  secara hukum dapat mengarah pada hukum haram44 

karena membawa mafsadat yaitu hilangnya nyawa manusia. Padahal, sejatinya 

zakat infaq s}adaqah sebagai sarana sosial antar sesama manusia membawa 

kemaslahatan. Dengan meminjam istilah Kuntowijoyo45, Islam pada dasarnya 

bersifat all-embarcing bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi 

                                                
42Yūsuf al-Qard}āwī, Fiqh al-Zakat (Mesir:Maktabat Wahbah, 1994M/1414H), Cet 

XXVIII, 1183 
43Pemberian zakat secara langsung yang dilakukan Haji Syaikhon. Tragedi Senin 

15/9/2008 tersebut menyebabkan meninggalnya 21 perempuan 17 warga Kota Pasuruan dan 4 
warga Kabupaten Pasuruan  13 perempuan mengalami luka-luka dan pingsan. 
Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/09/16/brk,20080916135638,id.html.  Haji 
Syaikhan Menghindari Wartawan.Diunduh: 01/09/2009 12:30 AM 

44 Haram disini adalah haram ’ārid}ī karena akibat yang ditimbulkannya. Sehingga, upaya 
menghindari peristiwa serupa merupakan suatu kewajiban. Dalam istilah ushul fikih disebut sad 
dharī’ah 

45Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), Cet 
III, 167  
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dan budaya. Oleh karena itu, tugas Islam sesungguhnya melakukan transformasi 

sosial dan budaya dengan nilai-nilai itu, antara lain melalui zakat.  

Dengan demikian, zakat yang diberikan dalam jumlah besar tanpa 

manajemen yang baik tidak akan berdampak positif bagi perubahan sosial 

kehidupan kaum d}u’afa>. Hal ini bertentangan dengan fungsi lain agama Islam 

sebagai motivator bagi pergerakan sosial budaya menuju kemajuan.  

Spirit perubahan ke arah yang lebih baik (dinamisme) merupakan bagian 

dari prinsip ajaran Islam.46 Islam menyuruh umatnya untuk mencari kehidupan  

sesuai kemampuan (skill) dan mata pencaharian (kasb)47 yang dimiliki. Prinsip 

pekerjaan yang dilakukan adalah halal (diperbolehkan syariat).  

Keragaman skill dan pencaharian  manusia yang terus berkembang48 

menjadikan tingginya persaingan hidup diantara manusia di tengah ledakan 

jumlah penduduk49 dan himpitan ekonomi yang semakin sulit. Keadaan demikian 

terkadang membawa manusia pada perubahan kondisi sosial ekonomi yang 

semakin kompleks. 

Perubahan yang terjadi pada manusia dapat didukung oleh berbagai faktor 

baik internal maupun ekternal. Faktor internal berupa keinginan yang timbul dari 

dalam manusia untuk merubah hidupnya. Sementara faktor ekternal berupa 

faktor luar yang ikut berperan dalam membantu dan bekerjasama merubah 

keadaan seseorang baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Faktor 

                                                
46Prinsip ini dapat dilihat pada al-Quran surat al-Ra’d/13:11 dan QS. al-Anfa>l/8:53yang 

artinya:”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.   

47 Mata pencaharian (kasb) manusia menurut Ibnu Khaldûn terbagi  tiga macam, yaitu: 
falah}āt (pertanian, peternakan dan sektor primer lain), s}inā’āt (industri dan jasa) dan tijārāt 
(perdagangan). Lihat: Ibnu Khaldūn, Muqaddimah (Mesir: Mat}ba’ah Mus}t}afá Muh}ammad, t.t.), 
383 

48Perkembangan dimaksud yaitu perubahan kehidupan manusia berdasarkan mata 
pencaharian (profesi) atas dasar kebutuhan yang mendorong manusia untuk mengembangkan 
potensialitasnya. Kebutuhan perkembangan mencakup semua kebutuhan psiko-fisik.Lihat: M 
Sasrapratedja, ”Pembangunan Pendidikan Berwawasan Kemanusiaan” dalam Said Tuhuleley, dkk 
(Ed), Masa Depan Kemanusiaan (Yogjakarta:Penerbit Jendela, 2003), Cet I, 98 

49 Berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 
milyar pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Sekitar 4 milyar tinggal di Asia. 
Lihat:http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk. 10/12/2008 9:54 AM 
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tersebut berupa rekayasa sosial (social engineering) yang dilakukan oleh 

pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat yang tidak mengikat. Intervensi 

pihak luar dalam aktifitas kehidupan manusia bagi umat Islam merupakan suatu 

bagian dari perintah agama.50 Masalah tersebut dilakukan lewat suatu lembaga 

seperti wakaf dan zakat. 

Lembaga zakat infaq sadaqah sebagai institusi sosial  secara historis 

sudah dipraktekkan sejak awal Islam. Keunggulan sistem zakat karena suatu 

sistem yang memiliki multi fungsi yaitu sebagai sistem keuangan (niz}ām māl), 

ekonomi (iqtis}ād), sosial (ijtimā’i), politik (siyāsi), moral (khuluq) dan agama 

(dīniy)51 secara sekaligus. Walaupun demikian, ibadah zakat, infaq, dan sadaqah 

lebih kental dengan dimensi teologi (ketuhanan)52 daripada dimensi lainnya.  

Asas teologi berpijak pada hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Umar yang 

terdapat dalam kitab S{ah}īh} al-Bukhārī dan S{ah}īh} Muslim.53 Hadis tersebut 

menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban muslim yang akan 

menjadikan dirinya aman dan terlindung dari kematian. Oleh karena itu, Khalifah 

Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak untuk menunaikan zakat.54 

Tindakan Abu Bakar memerangi para muzakki yang enggan membayar zakat 

sesungguhnya memiliki beberapa implikasi. Pertama, mereka termasuk kategori 

orang yang mengingkari kewajiban zakat. Kedua, dapat mengganggu stabilitas 

                                                
50Lihat al-Quran surat al-Māidah ayat 2 artinya:” Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(melakukan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. 

51Yūsuf al-Qard}āwī, Fiqh al-Zakāh, Juz II (Mesir: Maktabah Wahbah, 1994M/1414H), 
Cet ke-21, 1183  

52Ini dapat dilihat dari perintah kewajiban menunaikan zakat dan orang yang 
menelantarkan orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama. Lihat: al-Quran surat al-
Māửn/107:1 

53 أمرت أن اقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال اله اال اهللا وأن حممدا رسول : عن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 .                   اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم وأمواهلم اال حبق اإلسالم وحسام على اهللا                  

Lihat: Muh}ammad bin Ismāīl, al-Bukhārī, S}ah}īh} al-Bukhārī, Juz II (Istanbul: Dār al-Fikr, 
1981M/1401H), 109-110; Muslim, S}ah}īh}  Muslim, Juz I (Indonesia: Dār Ih}yā al-Kutub al-
’Arabiyyah, tt), 30 

54Muh}}ammad bin Ismāīl, al-Bukhārī, S}ah}īh} al-Bukhārī, Juz II (Istanbul: Dār al-Fikr, 
1981M/1401H), 109-110  
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ekonomi dimana zakat saat itu merupakan instrumen yang penting dalam 

kebijakan fiskal negara. 

Zakat, infaq, dan  s{adaqah diberikan kepada kelompok tertentu khususnya 

kaum d{u'afa > (fakir miskin).55 Kelompok yang berhak menerima zakat disesuaikan 

dengan kondisi yang ada. Artinya, dalam kelompok tersebut, tidak selamanya 

mendapat bagian zakat. Sebagai contoh orang-orang yang baru masuk Islam 

(muallaf) dari kelompok aghniyā (orang mampu) tidak diberi zakat seperti yang 

dilakukan oleh Umar bin Khaththab.  

Sebagai sistem keuangan dan ekonomi, zakat merupakan pajak harta yang 

ditentukan, kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan sebagai 

pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan. Zakat juga merupakan 

sumber baytul māl dalam Islam yang terus menerus digunakan untuk 

membebaskan setiap orang yang kesusahan dan menanggulangi masalah ekonomi 

dan lain-lainnya.  

Sebagai sistem sosial, zakat berfungsi untuk menyelamatkan masyarakat 

dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan, menanggulangi 

berbagai bencana dan kecelakaan, memberi  santunan kemanusiaan, yang kaya 

menolong yang tidak punya, orang kuat membantu yang lemah, orang miskin, 

ibnu sabil serta memperkecil jurang pemisah si kaya dan miksin.56 Sebagai salah 

satu pola distribusi kekayaan,  zakat menjadikan harta tidak hanya tertumpu 

pada sebagian kelompok orang kaya57, tetapi  kekayaan itu berputar kepada 

kelompok lain khususnya kaum fakir miskin .  

 Namun, penunaian zakat itu tidak akan efektif dan berhasil sesuai dengan 

tujuan pensyari'atannya manakala pendayagunaan dan manajemen 

                                                
55 Mustahik zakat yaitu kaum fakīr, miskīn, ’āmil, muallaf, riqāb, gharīm , dan sabilillāh. 

QS.al-Taubah:60; Zakat salah satu rukun Islam merupakan ibadah maliyah hukumnya ada yang 
wajib dan sunah. Wajib ditunaikan kepada yang membutuhkannya, dan sunnah atas selainnya. 
Lihat: H{usain H{amīd Mah}mūd, al-Niz}a>m al-Mālī wa al-Iqtis}ādī fī al-Islām (Riyād}: Dār al-Nashr 
al-Dawlī, 2000M/1421H), 231. 

56Yūsuf al-Qard}āwī, Fiqh al-Zakāh, Juz II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1994M/1414H), 
Cet ke-21, hlm. 1183-1184 ; H}usayn H}amīd Mah}mūd, al-Niz}ām al-Mālī wa al-Iqtis}ādī fī al-Islām 
(Riyād}: Dār al-Nashr al-Dawlī, 2000M/1421H), 108 

57  QS. al-Hashr/59:7     كى ال يكون دولة بني األغنياء منكم       
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pengelolaannya tidak terorganisir dengan baik. Nabi Muhammad sebagai kepala 

negara pernah menyuruh Mu'adh bin Jabal yang akan menjadi gubernur di daerah 

Yaman untuk menarik zakat dari masyarakat.58 Perintah Nabi Muhammad 

kepada Mu’adh bin Jabal untuk menarik zakat oleh sebagian kalangan difahami 

sebagai bentuk perintah negara untuk mengelola zakat.  

Hal ini diperkuat oleh fakta dimana Abu Bakar sebagai khalifah saat itu 

memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Padahal, kondisi pada 

saat Abu bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tidak 

semata-mata alasan tersebut, tetapi juga memperkuat akidah umat Islam. Orang-

orang yang lemah dalam ekonomi (miskin) sangat rentan terhadap krisis iman. 

Keberadaan  lembaga zakat sebagai upaya mengimplementasikan fungsi 

zakat baik sosial maupun ekonomi sehingga terwujud mas}lah}ah59 bagi umat. 

Namun, potensi zakat di negara indonesia yang mayoritas penduduknya muslim 

saat ini belum mencapai jumlah yang maksimal.60 Ironi memang, zakat masih 

sebagai ibadah rutinitas Ramadhan belum membumi sehingga tampak jelas 

dalam kehidupan yang nyata.  

Untuk mengatasi permasalahan zakat yang ada di Indonesia saat ini perlu 

adanya kerjasama berbagai pihak yaitu lembaga, pemerintah, dan masyarakat. 

Pemerintah sebagai pemilik otoritatif dalam menjamin kehidupan masyarakat 

harus mengambil  langkah-langkah strategis sehingga tidak menafikan potensi 

                                                
58 Muh}ammad bin Ismāīl al-Bukhārī, S{ah{īh} al-Bukhārī, Juz II (Istanbul: Dār al-Fikr, 

1981M/1401H), 108 
59Mas}lah}ah yaitu terpeliharanya prinsip-prinsip shari’ah yaitu memelihara kemanfaatan 

atau mencegah kemudaratan dari kesulitan manusia. Lihat:’Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}ūl al-
Fiqh (Kuwait: Dār al-Qalam, 1398H/1978), 84; Dalam ilmu ushul fikih keberadaan lembaga amil 
zakat merupakan bentuk dari al-mas}lah}ah al-mursalah. Arti al-maslah}ah al-mursalah yaitu 
kemaslahatan manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara’ dan tidak 
ditemukan naṣ yang menyatakan kebolehan atau tidaknya. Mohammad Hashim Kamali, 
Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: The Islamic Texas Society, 1991), 267 

60 Hal ini terlihat adanya ketimpangan antara potensi zakat dengan hasil yang 
terkumpul. Karena sebagian besar penduduk berdasarkan survey hanya 6% dan 1,2% responden 
yang menyalurkan zakatnya ke BAZ atau LAZ, sementara 59% menyalurkannya ke mesjid atau 
panitia khusus di sekitar rumah. Sumber: Mustafa Edwin Nasution (Ed), Indonesia Zakat & 
Development Report 2009, Kerjasama DD Republika, CID & PEBS FEUI, 29 
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masyarakat.61 Dalam hal ini, perlu upaya menyatukan persepsi, visi, dan misi  

serta sistem kelembagaan zakat yang berstandar baku dan bermutu. 

Masalah yang sangat penting adalah nilai ”ruh atau isi” dari sebuah 

lembaga zakat bukan dari bentuk luarnya saja. Untuk itu, fungsi lembaga zakat 

sebagai sesuatu yang harus mendapat perhatian semua pihak sehingga memiliki 

peran yang besar.  Zakat sebagai instrumen ekonomi akan terasa hampa tanpa 

fungsi dan peran lembaga zakat yang mampu memberikan persoalan bagi 

peningkatan ekonomi. Lembaga zakat yang diharapkan menjadi agent of change 

bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, lembaga zakat juga menjadi 

community worker yang handal sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera dan berkeadilan sosial.  

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya, revitalisasi 

manajerial  lembaga zakat ke arah yang lebih baik sangat diperlukan. Lembaga 

pengelola zakat harus memenuhi standar manajemen mutu62 agar mendapat 

kepercayaan besar dari publik. Lebih dari itu, kinerja mutu lembaga zakat perlu 

mendapat perhatian agar tujuan dari keberadaan lembaga itu dapat tercapai. 

Standar mutu merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah organisasi 

termasuk lembaga pengelola zakat walaupun pada mulanya istilah mutu 

digunakan oleh perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas produk agar 

memberikan kepuasan bagi konsumen. TQM didasarkan pada partisipasi semua 

anggota organisasi dalam meningkatkan proses, produk, jasa, dan budaya dimana 

mereka bekerja di dalamnya. TQM memberikan keuntungan bagi semua anggota 

organisasi dan masyarakat.63 Keuntungan tersebut diperoleh berkat  kerjasama 

                                                
61Masalah ini juga disampaikan Nana Minarti, Direktur Circle of Information and 

Development (CID) pada acara seminar Nasional Zakat yang bertajuk “Menimbang Sentralisasi 
Pengelolaan Zakat oleh Negara pada Era Partisipasi Masyarakat, Rabu 27/8. Sumber: CID-Circle 
of Information and Development. Tanggal 12/1/2008  

62Di antara lembaga zakat yang telah mendapat sertifikat yaitu BAZNAS. Sabtu, 17 
Januari 2009, BAZNAS memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000 dari Wold 
Quality Assurance (WQA) dan  menjadi  lembaga zakat pertama yang mendapat sertifikat 
manajemen mutu ISO. Sumber:http: www.baznas.or.id. dan Company Profile BAZNAS 2010  

63Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2006),  228                                                                                                                                                                                       
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semua komponen dalam perusahaan serta adanya komitmen menghasilkan 

produk yang berkualitas.    

Komitmen terhadap mutu berakar pada pengalaman, riset, dan tulisan dari 

beberapa pelopor dan pemimpin pergerakan mutu seperti W. Edwards Deming64, 

Joseph M. Juran,65 Armand V, Feigenbaum, Philip B Crosby, Kaoru Ishikawa 

Shigeo Shingo, dan Taichi Ohno sejak tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an.66 

Dengan demikian, konsep mutu sebagai pengembangan dari manajemen sudah 

ada cukup lama sekitar 50 tahun-an.  

Di Indonesia konsep TQM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-

an dan saat ini sudah cukup populer terutama di sektor swasta antara lain dengan  

adanya program ISO 9000.67 Sampai saat ini ISO-9000 telah diterapkan oleh 53 

negara termasuk MEE dan negara-negara di Asia Selatan/Timur seperti 

Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Cina. Pemerintah Indonesia pun 

menerapkan standar ISO 9000 dimana dalam PP No. 15/1991 tentang Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres No 12/1991 tentang penyusunan, 

penerapan dan pengawasan SNI, juga mengarah pada persyaratan yang 

diterapkan oleh standar ISO 9000.68 Dengan adanya standar nasional, pemerintah 

menginginkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat bersaing di dunia 

                                                
64Pergi ke Jepang tahun 1950 dan mengajar teknik pengendalian proses secara statistic 

yang ditemukan oleh William Shewhart serta teman-temannya yang lain di Bell Laboratories. 
Lihat: James AF Stoner, dkk. Manajemen (Jakarta: Prenhallindo, 1996), 211  

65W Edwards Deming dan Juran merupakan orang Amerika yang memperkenalkan 
konsep mutu sebagai sesuatu yang strategis yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan di 
seluruh organisasi. Lihat: hlm 16;Jenny Waller,dkk, The Quality Management Manual: how to 
write and develop a successful manual for quality management systems (edisi terjemah) (Jakarta: 
Pustaka Binaman Pressindo, 1994),16. 

66Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total Quality 
Manajement)  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  9  

67ISO 9000 untuk manajemen mmeberikan pengendalian untuk meyakinkan mutu 
produksi dan pengiriman, dan mengurangi pemborosan, waktu pemberhentian mesin,dan tidak 
efesiensinya tenaga kerja. Lihat:Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu 
Pengantar (Total Quality Manajement) (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 104 

68Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total Quality 
Manajement) (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) , 105 
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internasional dengan produk-produk yang berkualitas sesuai standar 

internasional. 

Manajemen mutu (TQM) saat ini telah banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan 

sebagainya. Sebagai contoh pengalaman Deliveri di sektor peternakan, TQM 

memainkan peran penting dalam merubah perilaku petani hingga manajemen 

senior. Evaluasi terhadap pelaksanaan TQM mengidentifikasi peningkatan 

tingkat kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan pada program inseminasi 

buatan di Kabupaten Bulukumba dan Barru. Di Minahasa juru kesehatan hewan 

masyarakat memenuhi kebutuhan para petani terhadap perawatan kesehatan 

hewan dengan biaya terjangkau.69 Gambaran tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan mutu dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

petani. 

Walaupun akar permulaan TQM berasal dari model manajemen mutu 

perusahaan dan industri, penggunaannya kini semakin merambah ke berbagai 

lembaga. Misalnya, lembaga pendidikan dengan dibentuknya gugus kendali 

mutu, rumah sakit melalui pelayanan prima, dan sebagainya. TQM juga 

diterapkan oleh lembaga  pemerintah maupun swasta bahkan organisasi atau 

lembaga nirlaba (non for profit organization).70 Dalam hal ini, tentu ada 

perbedaan antara lembaga nirlaba dengan perusahaan yang berorientasi pada 

profit (keuntungan) dalam hal TQM-nya. Termasuk juga pengelolaan organisasi / 

manajemen lembaga keuangan syari’ah seperti lembaga pengelola zakat. 

Badan Amil Zakat Nasional merupakan Lembaga pengelola zakat yang 

telah mendapatkan sertifikat ISO. Tahun 2008, BAZNAS mendapatkan 

sertifikasi ISO 9001: 2000, tahun 2009 BAZNAS memperoleh  sertifikasi ISO 

                                                
69http://chamot-idea.blogspot.com.01/09/2009, 10:12 PM 
70organisasi nirlaba yaitu organisasi yang menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi 

menghasilkan keuntungan (laba). Kegiatan organisasi tergantung dari sumbangan para pihak yang 
percaya pada organisasi tersebut, misal organisasi sosial dan dakwah. Lihat:Hertanto Widodo dan 
Teten Kustiawan, Akuntansi &Manajemen Keuangan untuk organisasi Pengelola Zakat  
(Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 4  
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9001-2008. 71 Demikian pula Dompet Dhuafa (DD) Republika sebagai Lembaga 

Amil Zakat yang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008.72 Dengan sertifikat ISO 

yang diterima lembaga pengelola zakat berarti lembaga pengelola zakat telah 

menerapkan manajemen mutu yang berstandar internasional. 

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga keuangan syariah harus 

berpegang pada prinsip syariah dan memberikan dampak perubahan bagi 

kesejahteraan masyarakat didukung oleh kepercayaan yang tinggi dari 

masyarakat wajib zakat. Dengan kepercayaan tersebut bagaimanakah lembaga 

pengelola zakat memberikan pelayanan terbaik sehingga memberikan kepuasan 

bagi para muzakki dan mustahik. Pada akhirnya, pemberdayaan dan penguatan 

kaum dhu’afa dapat terwujud.  

 Dengan adanya sertifikat ISO yang diperoleh lembaga pengelola zakat, 

bagaimanakah praktik manajemen mutu pada lembaga pengelola zakat tersebut? 

Sebagai lembaga yang berbasis syari’ah, bagaimanakah sistem nilai manajemen 

mutu lembaga pengelola zakat? Pertanyaan tersebut menjadi masalah utama 

dalam penelitian ini. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana praktik dan konsep managemen  mutu pada lembaga 

pengelola zakat. Untuk itu penulis mengajukan penelitian dengan judul : 

”Kontekstualisasi Total Quality Management  Dalam Lembaga Pengelola Zakat 

untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip & Praktik) 

 

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

                                                
71Tahun 2009 BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management 

dari Karim Business Consulting. BAZNAS juga berhasil memperoleh prediket Laporan Keuangan 
Terbaik untuk Lembaga Non Departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008. 
Sumber:Company Profile BAZNAS Tahun 2010  

72Dalam rangka implementasi penerapan ISO pada semua lini organisasi, 100 orang amil 
DD Republika dari seluruh divide mengikuti Training ISO. Sumber: 
http://www.dompetdhuafa.org/dd.php?x=berita&y=list&page=19, 07/01 04:41:58 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan besar dalam 

penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi nilai-nilai  TQM pada 

manajemen lembaga pengelola zakat saat ini. Indikator manajemen mutu 

meliputi banyak hal yaitu: kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan 

muzakki dan mustahik, pengukuran, analisis dan pengetahuan manajemen 

pengetahuan, sumber daya manusia, dan pencapaian hasil. Dari semua indikator 

tersebut, apakah lembaga pengelola zakat sudah menerapkannya dan apakah 

masih terdapat kelemahan. 

2. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian disertasi ini, masalah penelitian dibatasi pada 

manajemen mutu kinerja lembaga zakat dalam melaksanakan fungsi 

pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.  Termasuk di dalamnya 

sumber daya manusia yang sesungguhnya adalah amil zakat. Aspek-aspek 

masalah penelitian meliputi sistem nilai TQM dengan sistem mutu manajemen 

lembaga pengelola zakat. 

Dalam penelitian ini dilakukan studi empirik terhadap beberapa lembaga 

zakat. Lembaga zakat yang dijadian objek penelitian meliputi lembaga amil 

zakat yang dibentuk pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuk oleh 

masyarakat. Lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang menjadi objek 

penelitian yaitu BAZNAS dan Bazis DKI Jakarta73. Sementara lembaga amil 

zakat yang dibentuk masyarakat sebagai objek penelitian yaitu: Dompet Dhuafa 

Republika74 dan DPU Daarut Tauhid75. Penentuan lembaga pengelola zakat baik 

BAZ maupun LAZ didasarkan pada program kegiatan yang sudah dilakukan oleh 

lembaga tersebut. Khusus BAZNAS dan DD Republika keduanya telah mendapat 

                                                
73 Didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 5 Desember 1968. Badan hukum : 

SK Gubernur KDKI Jakarta No. Cb.14/8/18/68. Sumber:Forum Zakat, Direktori Pengelola Zakat 
di Indonesia  (Jakarta:2001),  27-29 

74Diformalkan menjadi sebuah lembaga pada tanggal 2 Juli 1993 sebagai lembaga non-
politik, netral-objektif, independent, non-rasial. Sumber:Forum Zakat, Direktori, 1-8  

75 Dompet Peduli Ummat Yayasan Daarut Tauhid terbentuk berawal dari rapat pengurus 
Yayasan Daarut tauhid pada tanggal 16 Juni 1999. Sumber:Forum Zakat, Direktori , 87-92  
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sertifikat ISO. Dengan diraihnya sertifikat ISO menunjukkan bahwa lembaga 

tersebut sudah memiliki standar manajemen sesuai standar internasional.  

 

3. Perumusan Masalah 

 Sebagaimana disebutkan pada paparan sebelumnya bahwa TQM 

merupakan usaha perbaikan terus menerus dalam upaya memberikan kepuasan 

kepada pelanggan.  Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan 

lembaga yang telah menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam pengelolaan zakat. 

Untuk mengetahui hal tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah implementasi TQM pada  lembaga pengelola zakat? 

b. Apakah persamaan dan perbedaan TQM Lembaga Pengelola Zakat dengan  

TQM pada lembaga profit? 

c. Bagimanakah kinerja Lembaga Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi TQM pada lembaga pengelola zakat? 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep TQM Lembaga 

Pengelola Zakat dengan  lembaga profit? 

c. Untuk mengetahui kinerja Lembaga Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat? 

2. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Dalam kegunaan teoritis diharapkan dapat 

mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya kelembagaan 

ekonomi umat. Hal ini mencakup perumusan konsep hingga perumusan teori baru 

terkait dengan lembaga perekonomian ummat dalam hal ini lembaga pengelola 
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zakat, sehingga wacana ekonomi Islam semakin kaya. Kelengkapan informasi 

diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya baik oleh peneliti 

sendiri maupun oleh peneliti lain.  

Hasil penelitian juga diharapkan memberikan rumusan baru tentang 

manajemen mutu kinerja lembaga zakat berkaitan dengan pemberdayaan 

ekonomi umat menuju terwujudnya keadilan sosial.  Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, dalam 

penataan kehidupan kolektif yang mencakup pengembangan apresiasi terhadap 

pemikiran manajemen kelembagaan ekonomi Islam sebagai wujud kebebasan 

berfikir dan berpendapat sehingga dapat menjadi rujukan dalam merajut benang 

kusut kehidupan yang semakin kompleks diantaranya melalui institusi 

kelembagaan ekonomi umat. Dengan adanya rumusan manajemen mutu di 

lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan 

kelembgaan zakat yang saat ini masih memiliki problem cukup pelik.  

 

D. Kajian Literatur 

 Kajian literatur tentang Total Quality Management yang berhubungan 

dengan lembaga yang bergerak dalam bidang jasa di antaranya:  

        Edward Sallis, Total Quality Management in Education.76 Dalam buku 

tersebut Edward mengutip pendapat Peter dan Austin dengan sub bab 

”Excellence in School Leadership” dimana kepemimpinan merupakan faktor 

penting dalam mencapai mutu. Komitmen terhadap mutu harus menjadi peran 

utama bagi seorang pemimpin, karena TQM adalah proses atas ke bawah (top-

down). Dalam pendekatan berbasis mutu di sekolah menurut Stanley Spanbauer 

bergantung pada pemberdayaan para guru dan staf lain yang terlibat dalam proses 

belajar-mengajar.  

Sebab-sebab kegagalan mutu dalam pendidikan ada dua sebab, yaitu 

sebab umum dan khusus. Sebab umum mencakup desain kurikulum yang lemah, 

                                                
76Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi 

dengan judul Manajemen Mutu Pendidikan, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2006), Cet II  
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bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan 

prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang 

kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Adapun sebab khusus 

kegagalan mutu dalam pendidikan yaitu karena tidak ditaatinya prosedur atau 

peraturan. Kajian Edward Sallis secara khusus terkait dengan mutu pada lembaga 

pendidikan. Mutu lembaga pendidikan terkait mulai dari sarana pra sarana, 

sumber daya, proses serta perangkat kurikulum yang menjadi bahan proses 

pengajaran.  

Sementara itu, W. Edwards Deming dalam bukunya Out of the Crisis 

yang dipublikasikan tahun 198277  menyatakan bahwa masalah mutu terletak 

pada masalah manajemen. Ukuran kesuksesan adalah kegembiraan dan kepuasan 

pelanggan . Tesis Deming tersebut sangat cocok bagi sebuah perusahaan. Namun, 

kepuasan  pelayanan dapat pula diterapkan bagi lembaga lain selain perusahaan. 

Berbeda dengan penulis sebelumnya, A. Ridwan Siregar menulis tentang 

manajemen mutu perpustakaan dengan judul: Manajemen Mutu Program Studi 

Perpustakaan dan Informasi Universitas Sumatera Utara. (Artikel). Ridwan 

Siregar menyebutkan tentang pengelolaan Mutu Total (PTM) pada perpustakaan. 

Ia juga menyatakan bahwa usaha pendidikan sebagai industri jasa yang 

menghasilkan produk jasa dalam bentuk pelayanan kepada para pelanggan. 

Perpustakaan sebagai suatu organisasi yang menyediakan dan menawarkan jasa 

kepada masyarakat baik perorangan maupun organisasi. Pendekatan pengelolaan 

mutu total (PTM) bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu yang 

didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-

baiknya adalah yang utama. 

Kajian manajemen mutu juga dilakukan terhadap mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan non formal. Hal tersebut dilakukan oleh Iskandar Polapa 

dengan judul: Implementasi Manajemen Mutu Total Dalam Pemberdayaan PTK-

                                                
77Edward Sallis, Total Quality Manajemen in Education, Manajemen Mutu Pendidikan 

(Jogjakarta:IRCiSoD, 2006), Cet I, 96-100  
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PNF di SKB Kota Gorontalo.78 SKB Kota Gorontalo berusaha melakukan 

perbaikan terhadap masalah kurangnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

nonformal (PTK-PNF) setelah dilakukan evaluasi diri. Pemberdayaan PTK-PNF 

merupakan pelayanan prima. Profesionalisme PTK-PNF dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya merupakan tuntutan yang harus dimiliki dalam memberikan 

layanan pendidikan nonformal.   

Dalam kajian manajemen mutu Islam, Mohamed A. Youssef dan 

Muhammad A. Al-Buraey menulis dalam makalahnya berjudul From TQM to 

Quantum Quality ; An Islamic Perspective. Dalam makalahnya Mohamed A. 

Youssef dan Muhammad A. Al-Buraey menyebutkan bahwa prinisp-prinsip 

kualitas sudah ada dalam al-Qur’an maupun hadis termasuk prinsip pendidikan 

dan pelatihan, kreativitas dan integritas. Sumber: Mohamed A. Youssef College of 

Industrial Management King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. 

E-mail: mayousef@kfupm.edu.sa. Muhammad A. Al-Buraey College of Industrial 

Management. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. E-mail: 

maburaey@kfupm.edu.sa 

Dalam tulisannya berjudul Management of Zakah Through Semi-

Government Institutions Fuad Abdullah al-Omar mengkaji tentang perundang-

undangan zakat. Berbeda dengan penulis sebelumnya, kajian tentang manajemen 

mutu juga dilakukan pada lembaga keagamaan. Dalam hal ini Osama Kadi 

menulis “Managing Islamic Non Profit Organization in North America INO: The 

Islamic Perspective” . Osama Kadi79 membahas tentang managemen organisasi 

islam non profit seperti mesjid, Islamic center, dan sekolah-sekolah Islam. 

                                                
78Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo. Buletin Edisi I-November 

2009. Sumber: JoomlArt.com 
79Osama Kadi,  Managing Islamic Non Profit Organization In North America INO: The 

Islamic Perspective, 924 Wonderland W. #310 London, ON N6K 2V9, CANADA E-mail: 
Okadi@Rogers.com  
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Osama Kadi menyebutkan tentang masalah yang terjadi pada INO yaitu 

konsep dan managemen. Dia mengajukan tentang perlunya INO melakukan 

perbaikan dalam manajemen baik system maupun SDM-nya. Dia pun 

menganjurkan perlunya insentive bagi para pegawai sebagai alat untuk 

memberikan motivasi.  

Kajian lain dilakukan oleh Asry Yusoff.dkk. yaitu  A Study on the 

Possibility of Mosque Institution Running a Micro Credit Programme Based on 

The Grameen Bank Group Lending Model: The Case of Mosque Institution in 

Kelantan Malaysia. Dalam kesimpulannya peneliti menyebutkan bahwa mesjid 

sebagai institusi keagamaan dapat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. 

Keberhasilan mesjid ditentukan oleh struktur organisasi, administrasi dan 

manajemen pengelolaan, pelayanan, dan sumber daya manusia. 

Selanjutnya, Karlina Helmanita menulis tentang, “Mengelola Filantropi 

Islam dengan Manajemen Modern: Pengalaman Dompet Dhu’afa” dalam Chaidar 

S. Bamualim (Ed). Revitalisasi Filantropi Islam Studi Lembaga Zakat dan Wakaf 

di Indonesia. Dalam kajiannya penulis menyebutkan bahwa Dompet Dhuafa 

berhasil merubah citra pengelolaan tradisional menjadi modern. Dalam penelitian 

tersebut, Karlina menitikberatkan pada managemen lembaga zakat yang 

menyimpulkan penerapan manajemen modern di Dompet Dhu’afa. 

Sementara Amelia Fauzia menulis kajian lembaga filantropi tentang 

BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan Amil Zakat Pemerintah 

Daerah. Penulis menyimpulkan BAZIS DKI Jakarta bahwa BAZIS DKI sebuah 

lembaga amil zakat daerah yang akuntabilitas dan transparansi, tetapi masih 

terikat kuat dengan Pemda DKI dalam hal fundraising. 

Pada bagian lain Zaim Saidi dkk. menulis tentang Pola dan Strategi 

Penggalangan Dana Sosial di Indonesia. Penelitian dilakukan pada lembaga-

lembaga sosial di Indonesia termasuk Dompet Dhuafa dan Yayasan Daarut 

Tauhid. Pembahasan dalam penelitian menyangkut pola penggalangan dana. 

Kajian masalah kedermawanan selanjutnya dilakukan oleh Andi Agung 

Prihatna dkk. yaitu  Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat 
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Masyarakat di Indonesia. (Hasil survei di Sepuluh Kota). (Jakarta: PIRAMEDIA, 

2004). Penelitian tersebut fokusnya adalah metoda penggalangan dana zakat dari 

masyarakat ada yang tradisional seperti panitia zakat di mesjid dan ada yang 

modern yaitu lewat direct mail, media campaign, dan debet rekening. 

Berdasarkan kajian literatur tersebut kajian penelitian pada aspek 

manajemen mutu lembaga zakat belum dilakukan. Oleh karena itu, kajian 

disertasi ini berbeda dari kajian terdahulu dalam beberapa aspek: 

1. Objek kajian memfokuskan pada manajemen mutu kinerja lembaga 

pengelola zakat. 

2. Manajemen lembaga pengelola zakat meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

pendistribusian, dan SDM (amil). Penelitian ini juga dilakukan dengan 

kajian empiris tentang manajemen zakat yang dilakukan oleh lembaga 

pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ.  Lembaga pengelola zakat yang 

menjadi objek penelitian yaitu lembaga zakat pemerintah BAZNAS, 

BAZIS DKI Jakarta) dan lembaga pengelola zakat komunitas (Dompet 

Dhuafa Republika dan DPU Daarut Tauhid)  

3. Kajian ini  menganalisis kinerja mutu manajemen lembaga zakat. Selain 

itu, penelitian ini akan memformat pola dan model manajemen mutu yang 

dapat diterapkan pada lembaga pengelola zakat.  

Penelitian ini merupakan suatu kajian lembaga perekonomian umat yaitu   

Lembaga Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) dengan mengambil beberapa lembaga zakat sebagai laboratorium.. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini ada dua bentuk yaitu data pustaka dan data 

lapangan. Data pustaka  dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik 

media cetak berupa buku-buku, jurnal penelitian, atau yang lainnya serta media 

elektronik dan internet. Data primer utama untuk data penelitian ini diperoleh 

dari data lapangan yaitu sumber-sumber yang berasal dari wawancara penulis 
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(indepth interview) dengan informan dan observasi di beberapa lembaga 

pengelola zakat. 

 Lembaga pengelola zakat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah dua lembaga badan amil zakat yaitu BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta 

serta dua lembaga amil zakat (LAZ) yaitu Dompet Dhuafa Republika dan DPT 

Daarut Tauhid. Informan dari Dompet Dhu’afa yaitu Rovi Oktaviano (kepala 

bagian Fundrising Management), Ana Rahmawati (bagian keuangan), Bambang 

Suherman (bagian pendidikan), dan Noor Azis (bagian pemberdayaan). Informan 

dari DPU Daarut Tauhid yaitu Asep Hikmat (manajer secretariat lembaga & 

operasional), dan Iwan Firmansyah (Kasubag Misykat). Dari BAZIS DKI Jakarta 

dan BAZNAS penulis memperoleh data-data dalam bentuk buku dan soft copy 

file. 

Penentuan lembaga pengelola zakat dalam  penelitian ini  tidak 

didasarkan pada jumlah lembaga pengelola zakat, karena penelitian ini bersifat 

kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dari kegiatan 

lembaga pengelola zakat menyangkut  manajemen kinerja prima yang sudah 

diterapkan oleh lembaga pengelola zakat.  

Buku-buku yang menjadi data sekunder antara lain: Quality Management 

for Organizational Excellence, Edisi X, oleh David L. Goetsch & Stanley B. 

Davis, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010),  Quality Management, oleh 

Howard S. Gitlow, (New York: McGraw-Hill, 2005),  Quality is Still Free, oleh 

Philip B. Crosby, (New York: McGraw-Hill, 1996), Total Quality Control, Edisi 

II, oleh  AV Feigenbaum, (Singapore:McGraw-Hill, 1991), Putting Total Quality 

Management to Work, oleh Marshall Sashkin & Kenneth J Kiser, (San Francisco: 

Berrett-Koehler Publishers, 1993), Total Quality Management, oleh Vincent 

Gaspersz, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), TQ Manager A 

Practical Guide for Managing in a Total Quality Organization, oleh Warren H 

Schmidt & Jerome P Finnigan, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993). 

Sumber yang berkaitan dengan zakat antara lain: Kitāb al-Amwāl karya 

Abī ‘Ubayd al-Qāsim bin Salām (w.224H) (Bayrūt:Dār al-Kutub al-
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‘Ilmiyyah,t.t), Pedoman Zakat, oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama 

Republik Indonesia Tahun 2006, Iqtis}ādiyāt al-zakāh, oleh ‘Abdul H}amīd 

Mah}mūd al-Ba’lī, (Kairo: Dār al-Salām, 1991), Fiqh al-Zakāh karya Yusuf al-

Qard}awī, dan Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, edisi 

terjemah karya Yusuf Qardhawi. Management of Zakah in Modern Muslim 

Society oleh I A Imtiazi dkk (Ed), Management karya Barton & Martin, 

Lembaga-lembaga Perekonomian Umat karya A. Djazuli dan Yadi Janwari, dan 

Konsep & Implementasi Grassroots & Commercial Microfinance karya Budi 

Purnomo & Ahmad Subagyo.  

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskrifptif 

analisis.  Selain itu dilakukan analisis komparatif dari data-data tersebut 

sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih komprehensif. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena  

atas gejala-gejala dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui manajemen pengumpulan, pengelolaan, 

pendistribusian, dan SDM di beberapa lembaga pengelola zakat yaitu 

BAZNAS, BAZIS DKI Jakarta, Dompet Dhuafa Republika, dan DPU 

Daarut Tauhid.  

b. Interview  terpimpin (interview berstruktur, interview terkontrol) yaitu 

menyusun kerangka pokok dari tema yang akan ditanyakan dan dikaitkan 

dengan hipotesa, asumsi dan konsep-konsep idiil tertentu.80 Wawancara 

mendalam (indepth interview) dilakukan dengan informan yaitu para amil 

(pegawai) di lembaga pengelola zakat terutama orang-orang yang 

memiliki kewenangan dalam bidangnya. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan empat masalah yaitu: 

Manajemen Pengumpulan Zakat, Pengelolaan Zakat, Pendistribusian 

Zakat, dan Manajemen Sumber Daya (Amil). 

                                                
80Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial  (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

206 
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c. Pengumpulan data dari arsip dan dokumen atau teknik analisis dokumen 

yang terkadang disebut content analysis.81 Data-data yang bersumber dari 

dokumen merupakan bahan analisis dalam penyusunan konsep manajemen 

mutu pada lembaga pengelola zakat. Dengan berdasarkan teori yang telah 

ada akan diperoleh gambaran perbedaan konsep mutu lembaga pengelola 

zakat sebagai lembaga syari’ah waralaba dengan prinsip atau model 

quality management pada lembaga nirlaba. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui penulusuran pada data pustaka (library 

research) dan penelitian lapangan (field research).  Data lapangan diperoleh dari 

studi empirik lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dalam hal ini 

BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta dan lembaga pengelola zakat yang dibentuk 

masyarakat yaitu Dompet Dhu'afa Republika dan DPU Daarut Tauhid. Analisis 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode expo facto. Dalam 

penelitian ini penulis juga menggunakan analisis komparatif untuk menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan manajemen lembaga pengelola 

zakat serta pola pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian komparatif ini 

menurut Van Dalen merupakan jenis Interrelationship Studies yang termasuk 

Causal Comparative Studies.82 Penelitian juga merupakan penelitian eksploratif 

karena bertujuan untuk merumuskan konsep manajemen mutu lembaga pengelola 

zakat setelah melihat perbedaan sistem nilai TQM. 

4. Pendekatan dan Analisis Data  

 Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Data-data penelitian diperoleh dari dokumen dan data 

lapangan yang berasal dari beberapa lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS, 

BAZIS DKI Jakarta, Dompet Dhu’afa Republika dan DPU Daarut Tauhid. Data 

                                                
81Consuelo G. Sevilla, dkk. An Introduction to Research Methods (Edisi terjemah)  

(Jakarta: UI-Press, 1993), Cet I, 85 
82Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1998), Cet XII, Edisi Revisi V., 236.  
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lapangan merupakan data pelengkap untuk memperoleh gambaran manajemen 

zakat yang ada saat ini dan sudah berjalan cukup lama sehingga dapat diketahui 

keberadaannya dengan memperhatikan kaulitasnya yakni mutu manajemen zakat 

dengan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan yang telah dicapai. 

  Objek lembaga pengelola zakat yang bervariasi ini dilakukan agar 

memperoleh gambaran tentang manajemen mutu kinerja lembaga zakat yang 

lengkap dan variatif . Berdasarkan data empirik tersebut, penulis selanjutnya 

merumuskan bagaimana sistem nilai dari mutu lembaga pengelola zakat itu 

dengan teori total quality manajemen yang telah dipraktekkan oleh perusahaan 

yang memiliki prinsip profit oriented. Sementara lembaga pengelola zakat 

sebuah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berpegang pada prinsip 

syari’ah karena zakat merupakan salah satu bagian dari kewajiban bagi umat 

Islam berdasarkan perintah syara’. 

 Oleh karena itu, kerangka analisis yang dibangun dalam penelitian ini 

berpijak dari konsep zakat. Zakat sebagai bagian dari kewajiban agama memiliki 

tujuan khusus yang selaras dengan tujuan dari disyari’atkannya hukum Islam 

yang dikenal dengan maqās}id al-sharī’ah. Dengan landasan maqās}id al-sharī’ah 

itulah, konsep  mutu dari lembaga pengelola zakat dibangun. Secara rinci 

kerangka berfikir dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

 
 

  

 

 

 
 
 
   
 
 

 
 
      

 
ZAKAT 

 Maqasid al-Sharī’ah: 
Melindungi Agama, 
akal/berfikir, materi/harta, 
nafs/badan, 
regenerasi/nasab 
 

SHA>RI’ 
 

LAZ  BAZ 
Mutu : 
1.Organisasi 
2.Regulasi 
2.SDM 
 

Kesejahteraan 
MUSTAHIK 
(Aspek Ekonomi) 
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Maksud gambar di atas bahwa zakat lembaga zakat sebagai sarana dalam 

pelaksanaan ibadah zakat bagi umat Islam. Sebagai institusi pelaksana 

operasional zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan maqās}id al-sharī’ah, maka semua 

kegiatan lembaga tersebut harus berpijak kepada maqās}id al-sharī’ah. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, lembaga zakat harus memenuhi standar mutu yang 

berlandaskan pada nilai-nilai syari’ah.  

5.Definisi Operasional Variabel 

a. Kontekstualisasi berasal dari kata kontekstual yakni berhubungan dengan 

konteks. Kata konteks secara leksikal berasal dari bahasa Inggris yaitu kata 

context yang memiliki arti dua yaitu:831) pengertian yang diperoleh 

berdasarkan hubungan kata-kata dalam kalimat; 2) suasana, keadaan. Adapun 

makna kontekstualisasi dalam penelitian ini adalah substansi nilai dari 

konsep TQM. 

2. TQM singkatan dari Total Quality Management memiliki arti Manajemen 

Kualitas (Quality Management) atau Manajemen Kualitas Terpadu sebagai 

suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus (continuous 

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam 

setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua 

sumber daya manusia disertai modal yang tersedia84  dalam upaya 

meningkatkan mutu semua proses, produk, dan jasa dalam sebuah 

organisasi.85 Dalam penelitian ini TQM adalah manajemen kinerja prima dari 

                                                
83Peter Salim, Advanced English-Indonesia Dictionary, (Jakarta:Modern English Press, 

1988), Edisi I, 188  
84Vincent Gaspersz, Total Quality Management, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,2008), 6; Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total 
Quality Manajement), (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  9; 

85Kathryn M Bartol & David C. Martin, Management (New York, McGraw Hill, 1998), 
Edisi ke-2, 544; Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), 227. 
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lembaga pengelola zakat yang keberadaannya berhubungan dengan masalah 

zakat baik pengumpulan, pengelolaan, maupun pendayagunaan zakat. 

6.Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada lima 6 varibael 

sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:86 

Tabel 1 
Instrumen Penelitian 

 
No Variabel Indikator Sub Indikator Ket 

    Ada Tdk 
1 Kepemimpinan 

Manajemen 
 

Keterlibatan 
Manajemen  

 Pemahaman setiap orang 
terhadap visi, misi, tujuan 
dan nilai-nilai lembaga 

 Intensitas pertemuan, 
efektivitas komunikasi 
dan koordinasi dalam 
penciptaan kemajuan 
lembaga 

 Perbaikan performa 
kelembagaan 

  

  Tata 
laksana 
Organisasi  

 Kebijakan, prosedur dan 
dokumen yang 
mendukung akuntabilitas 
keuangan 

 Kebijakan pengambilan 
keputsan pada tindakan 
(akuntabilitas pengelolaan 
/manajemen lembaga) 

 Kebijakan pengambilan 
keputusan pada tindakan 
secara shariah 
(akuntabilitas shariah) 

 Audit/evaluasi terhadap 
kinerja pengelolaan 
(internal /eksternal) 

  

  Tanggung 
jawab 
Publik  

 Ketaatan pada peraturan 
 Berperilaku etis 
 Kontribusi pada 

masyarakat 

  

                                                
86Variabel ini diambil dari Sistem Manajemen Kinerja Prima OPZ. Sumber: Mustafa 

Edwin Nasution (Ed), Indonesia Zakat dan Depelopment Report 2009, Dompet Dhuafa Republika, 
CID, FEBS, 79-81 
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2 Perencanaan 
Strategis  

Strategic 
developmen
t  

 Rencana kerja jangka 
panjang  

 Rencana kerja jangka 
menengah 

 Rencana kerja tahunan 

  

  Strategic 
Deployment  

 Memiliki strategi 
pencapaian 

 Memiliki rencana 
tindakan (Action Plan) 

 Memiliki Indikator 
kinerja kunci 

  

3 Fokus Pada 
Pengelolaan 
Muzaki dan 
Mustahik  

Pengetahua
n 
pemahaman 
pasar 
sasaran ZIS 
(40) 

 Secara sistematik 
mengumpulkan fakta-
fakta lapangan guna 
memahami sasaran ZIS, 
muzaki dan mustahik 
(kini dan mendatang) 

 Memiliki kriteria dan 
peta muzaki dan 
mustahik 

 Memiliki data base  
muzaki dan mustahik 

  

  Relasi 
kepuasan 
Muzaki, 
Mustahik 
dan 
pemangku 
terkait (45) 

 Menjalin hubungan 
kerjasama dengan 
berbagai pemangku 
kepentingan guna 
meningkatkan kuantitas 
muzaki dari berbagai 
jenis obyek zakat 

 Membangun hub dgn 
muzaki/calon muzaki 
serta mempertahankan 
loyalitas muzaki 

 Mendorong tumbuhnya 
ekonomi produktif pada 
musthaik untuk menjadi 
munfiq dan muzaki  

  

4 Pengukuran, 
Analisis dan 
Manajemen 
Pengetahuan ( 

Pengukuran 
Kinerja 
lembaga 
dan analisis 
kinerjanya  

 Laporan rutin tertulis 
kinerja unit dari setiap 
bagian disertai informasi 
kinerja pembanding 

 Evaluasi dan analisis 
kinerja yg telah 
dilaksanakan guna 
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mengetahui posisi kinerja 
lembaga 

 Tersedianya berbagai 
trend (garis 
kecenderungan) data dan 
informasi kinerja 
berbagai unit/bidang 
lembaga 

 Tersedia bank data 
seluruh aktivitas 
organisasi 

 Tersedianya informasi yg 
berkualitas dan tepat wkt 
bagi semua pengguna 
utama 

 Memiliki asset 
pengetahuan guna 
peningkatan efesiensi, 
efektivitas dan inovasi 
lembaga 

  Sistem 
Informasi 
dan 
manajemen 
pengetahua
n  

 Tersedianya system kerja 
lembaga sehingga semua 
amilin terlibat dalam 
peningkatan kinerja 
lembaga 

 Tersedianya program 
system pembelajaran 
(pendidikan, pelatihan, 
dan pengembangan diri 
amilin) untuk 
meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas amilin 

 Implementasi rencana 
tindakan (action plan) 
guna mencapai target 
yang telah ditetapkan 

  

5 Sumber Daya 
Amil 

 

Peran serta 
Amilin Dlm 
perubahan 
mencapai 
keberhasilan 
lembaga 
dan personal 

 Assesmen keterlibatan 
dan kepuasan amilin dlm 
menjalankan tugas dan 
wewenangnya 

 Terjaminnya kesehatan 
dan keamanan amilin 

 Terjaminnya remunerasi 
(gaji/insentif/kompensasi
) amilin dan penghargaan 
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bagi amilin 
  Lingkungan 

Kerja dan 
Iklim kerja 
amilin 

 Adanya proses pemberian 
nilai tambah program 
bagi muzaki, mustahik 
dan pemangku 
kepentingan 

 Memiliki desain system 
kerja dan petunjuk 
pelaksanaan aktivitas 
kerja (SOP) 

 Proses manajemen kerja 
dan perbaikannya 

  

6 Proses  Proses 
Penciptaan 
Nilai 
Tambah 
(35) 

 Adanya analisis dan 
penelitian proses dan 
atau studi banding proses 
untuk perbaikan 

 Penggunaan teknologi 
dan metoda alternative 

 Penggunaan informasi 
pelanggan untuk 
menyempurnakan proses 

  

  Proses 
Pendukung 
peningkatan 
Kinerja (50) 

 Tersaji peningkatan 
mustahik menjadi munfiq 
dan muzaki dlm periode 
yg ditentukan 

 Tersaji meningkatnya jml 
muzaki dan donator 

 Tersedia kebijakan yg 
berpihak/mendukung 
perkembangan zakat 

  

7 Pencapaian 
Hasil 

(450) 

Hasil Fokus 
pada 
Muzaki, 
Mustahik, 
Masyarakat 
(100) 

 Tersaji Peningkatan 
mustahik menjadi munfiq 
dan muzaki dlm periode 
yang ditentukan 

 Tersaji meningkatnya 
jumlah muzaki dan 
donator 

 Tersedia kebijakan yang 
berpihak/mendukung 
perkembangan zakat 

 Terjadi transformasi nilai 
perzakatan kepada 
masyarakat 

 Tersedia dukungan dari 
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pemerintah setempat 
  Hasil 

Kinerja 
Program 
dan layanan  

 Tersaji level, trend dan 
perbandingan adanya 
model pendayagunaan 
yang bervariasi dan 
kualitas program 

 Tersaji  level, trend dan 
perbandingan adanya 
kepuasan muzaki, 
mustahik, dan 
pemerintah 

 Tercipta citra positif 
pada masyarakat 

  

  Hasil 
Penghimpun
an Dana  

 Tersaji pertumbuhan 
jumlah dana yang 
dihimpun (sustain) 

 Tersaji pertumbuhan 
jumlah muzaki 

 Tersaji indikator 
keuangan 
(penghimpunan, 
pendistribusian, 
pendayagunaan) 

  

  Hasil 
Sumber 
Daya 
Amilin  

 Tercapainya target 
perbaikan pada system 
kerja lembaga 

 Tersaji peningkatan 
kepuasan SDM dan 
turunnya keluhan SDM 

 Tercapainya program 
pembelajaran pd SDM 

  

  Efektivitas 
Kinerja 
Lembaga  

 Tercapainya kinerja 
operasional utama dan 
strategis 

 Indikator tercapainya 
sasaran strategis 

 Pengembangan dan 
memasukkan ukuran 
unik dan inovatif bagi 
efesiensi biaya dan 
efektifitas kerja 
operasional 
 

  

  Hasil Tata  Tersaji data, informasi   
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kelola dan 
Tanggung 
jawab 
Publik  

dari ukuran dan indikator 
utama akuntabilitas 
lembaga dan kepercayaan 
pemangku terkait 

 Tersedianya data, 
informasi tentang 
kepatuhan terhadap 
peraturan dan 
perundangan (minimnya 
pelanggaran kode etik 
pelayanan) 

 Terselenggaranya audit 
internal dan eksternal 
(financial, manajerial, 
dan shariah) secara 
periodik 

Pengukuran instrument dengan mencocokkan data yang tersedia sebagai 

bentuk dilaksanakannya manajemen mutu dalam kinerja lembaga pengelola 

zakat. Data-data yang sudah terkumpul dideskripsikan dan selanjutnya dilakukan 

analisis secara kualitatif. 

 

7. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan disertasi ini menggunakan transliterasi ALA-LC 

Romanian dan font huruf berdasarkan Time New Arabic. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan disertasi ini terbagai dalam enam bab sebagai 

berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian literatur, kajian teori,  metodologi penelitian, dan  sistematika penyusunan 

Bab kedua berisi kajian analisis konsep Total Quality Management , 

Lembaga Pengelola Zakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam bab 

ini dibahas mengenai pemikiran tentang  quality serta faktor yang mendorong 

lahirnya konsep TQM. Kajian Lembaga Pengelola Zakat meliputi pemikiran 

tentang eksistensi lembaga pengelola zakat serta konsep pendayagunaan zakat. 
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Selanjutnya, pembahasan masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi 

landasan teoritis bagi analisis dalam pemberdayaan zakat dalam bidang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

Bab ketiga berisi kajian tentang potret manajemen mutu kinerja  lembaga 

pengelola zakat dengan pendekatan TQM. Dalam hal ini meliputi deskripsi 

manajemen mutu kinerja, manajemen pengumpulan zakat, manajemen 

pengelolaan zakat, manajemen pendistribusian zakat, dan manajemen sumber 

daya (Amil). Kajian empirik manajemen zakat dilakukan terhadap beberapa 

lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Lembaga tersebut yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZIS DKI 

Jakarta, Dompet Dhuafa Republika dan DPU Daarut Tauhid.  

Bab keempat  berisi konsep manajemen mutu kinerja lembaga pengelola 

zakat dengan berlandaskan manajemen berbasis syari’ah. Konsep manajemen 

mutu kinerja lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan maqa>s}id al-shari>’ah 

yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum zakat bagi umat Islam.  

Bab kelima berisi rumusan akhir sebagai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab kelima juga berisi implikasi dan 

saran-saran sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Selain 

itu, hasil penelitian ini disertai pula sumber rujukan (pustaka) yang dijadikan 

sumber dalam penelitian. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI  

TOTAL QUALITY MANAGEMENT,  
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, 

DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 
 

 
 Kajian bab II memuat teori tentang Total Quality Management (TQM) 

yang berasal dari sumber utama baik pemikiran maupun sejarah dan praktiknya. 

Selanjutnya dibahas pula tentang lembaga pengelola zakat dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Kajian tersebut merupakan bahan bagi penyusunan konsep 

quality management pada lembaga zakat yang akan dirumuskan pada bab 

selanjutnya. 

 
A.Total Quality Manajemen  

1.  Pemikiran Teori Manajemen 

 Mengkaji tentang Total Quality Management selanjutnya disebut TQM 

tidak akan terlepas dari pemikiran ilmu manajemen walaupun dalam beberapa hal 

TQM memiliki perbedaan dengan ilmu manajemen.87 Konsep manajemen terus 

berkembang dan berevolusi  sejak terjadinya revolusi industri88 serta dipengaruhi 

oleh berbagai permasalahan  baik ekonomi, sosial, politik,  serta budaya 

manusia.Perubahan dan perkembangan dalam setiap masa melahirkan beberapa 

pemikiran manajemen sehingga dikenal adanya pemikiran tradisional/klasik89, 

aliran perilaku (behavioral), aliran ilmu manajemen atau sains manajemen, aliran 
                                                

87 Perbedaan TQM dengan ilmu manajemen terletak pada prinsip dan alur pendiriannya. 
TQM TQM memiliki dasar teoritis yang berasal dari ilmu statistika. Demikian pula pendirian, 
asal kelaihran, serta penyebaran informasi. Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, Total Quality 
Management, Ed. Revisi (Yogjakarta: ANDI OFFSET, 2003), 10-13 

88 Revolusi industri abad ke-18 dan 19 di Inggris dimana penggunaan teknologi baru saat 
itu memusatkan perhatian pada bahan baku dan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. 
Dengan banyaknya barang produksi yang dihasilkan serta distribus barang yang banyak 
diperlukan koordinasi yang baik sehingga mendorong pendekatan sistemik terhadap manajemen. 
James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: Intermedia, 
1994), 46 

89Aliran klasik memiliki dua cabang yaitu manajemen ilmiah (scientific management) 
dan teori organisasi klasik (classical organization theory). 
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manajemen modern sampai munculnya TQM dan teori-teori baru yang terus 

berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. 

Aliran manajemen tradisional atau klasik yang lahir ke-18 lahir dari 

kalangan usahawan dalam merespon kondisi industri maupun pekerja. Robert 

Owen90 seorang tokoh dari aliran manajemen klasik memberikan perhatian besar 

pada kondisi pekerja. Dia menentang pekerja dibawah umur dimana saat itu 

banyak anak-anak usia 5-6 tahun bekerja yang jumlahnya mencapai 400-500 

anak. Dia juga mengurangi jam kerja dari 13 jam per hari menjadi 10,5 jam. 

Owen juga memperbaiki lingkungan dengan mendirikan rumah/tempat tinggal 

bagi para pekerja, membuka toko bagi kebutuhan para pekerja, lingkungan yan 

baik serta peningkatan pendidikan.  

Hal itu dilakukan karena menurut Owen dengan memperbaiki kondisi 

para pekerja, produksi dan laba akan meningkat dan bekerja merupakan investasi 

terbaik.91 Pemikiran Owen tersebut menunjukan perhatiannya yang sangat besar 

akan sumber daya manusia. Selain Owen,   ada pemikir lain yaitu  Charles 

Babbage92 yang juga memiliki perhatian besar terhadap masalah yang sama yaitu 

sumber daya manusia. Charles Babbage berpendapat bahwa perlu adanya 

pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaaan atas dasar keterampilan. 

 Babbage juga memandang perlunya pembagian keuntungan (profit 

sharing) antara pekerja dan pemilik pabrik serta pemberian bonus atas sumbang 

pemikiran pekerja yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.93 

Pemikiran Owen dan Charles Babbage memberikan gambaran akan perhatian 

mereka terhadap sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak bagi 
                                                

90 Robert Owen (1771-1858) adalah seorang manajer pada beberapa pabrik pemintal 
kapas di New Lanark, Skotlandia. Sumber lain menyebutkan ia seorang entrepreneur Inggris yang 
sukses. 

91Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 
1998),  38-39  

92Charles Babbage (1792-1871)  tokoh aliran manajemen kalsik seorang  ahli 
matematika yang dikenal sebagai bapak computer. Dia penemu kalkulator  mekanis tahun 1822 
M. Tahun 1833 ia menyusun mesin analysis (analiysical machine). 

93Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 
1998), 39; James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 
Intermedia, 1994), 48  
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peningkatan peroduktifitas kerja. Di sisi lain, para pekerja mendapatkan 

perhatian sehingga hak-hak mereka diperhatikan. Robert Owen yang 

meningkatkan kualitas pekerja dengan adanya pendidikan, penyediaan sarana 

perumahan serta tempat kebutuhan belanja merupakan sesuatu yang sangat 

mendukung akan kesejahteraan pekerja. Demikian pula, Charles Babbage yang 

menganjurkan spesialisasi serta adanya bonus dan sistem bagi hasil merupakan 

sesuatu yang sangat baik dan menunjukkan bentuk keadilan antara pemilik dan 

pekerja. 

 Namun, pemikiran dari aliran klasik  tampak terlalu umum dan lebih 

cocok untuk masa lalu.  Karena pada saat ini spesialisasi bidang pekerja semakin 

kompleks dan ini ada pengaruh terhadap pelimpahan wewenang. Walaupun 

demikian, faham dari aliran klasik menjadi pijakan dalam perkembangan 

selanjutnya. 

Kelanjutan pasca manajemen klasik adalah aliran manajemen ilmiah yang 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan peningkatan produktifitas. Frederick W. 

Taylor (1856-1915) merupakan tokoh yang melahirkan gerakan “efesiensi kerja”. 

Pemikiran manajemen ilmiah dari  Taylor yaitu:941) pengembangan ilmiah secara 

benar; 2) Para pekerja diseleksi secara ilmiah dan memberikan pelatiha bagi 

mereka untuk ditempatkan dalam suatu pekerjaan; 3) Kerjasama  yang baik 

antara manajer dengan pekerja; 4) Adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah 

bagi para pekerja. Gagasan Taylor diterapkan di beberapa perusahaan dan 

mendapatkan hasil.  

Namun, di balik hasil yang dicapai dalam peningkatan produktivitas, 

terjadi pemberhentian terhadap beberapa karyawan karena pekerjaan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang cepat. Sehingga Gagasan Taylor mendapat kritik 

keras dari para pekerja bahkan terjadi mogok kerja dari beberapa karyawan.95 

Sementara itu, Henry L. Gant (1861-1919) yang pernah bekerja bersama Taylor 

                                                
94 Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 

1998),  41 
95James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 

Intermedia, 1994),  49 
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dalam beberapa perusahaan memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem 

bonus harian dan bonus ekstra untuk para mandor. Gagasan besarnya dikenal 

dengan nama “Gant Chart” yakni sebuah grafik yang digunakan semacam alat 

bantú dalam membuat perencanaan (planning), schedul, serta evaluasi (controll) 

yang dikenal saat ini.96 Selanjutnya, pasangan suami isteri yaitu Frank (1868-

1924) dan Lilian Gilberth (1878-1972) yang memberikan kontribusi 

pemikirannya tentang upaya meningkatkan semangat kerja. Pemikirannya yang 

dikenal dengan konsep three position plan of promotion untuk kenaikan jabatan 

sebagai pendorong karyawan dan pendorong semangat.97Kenaikan jabatan bagi 

para pegawai atau karyawan berhubungan dengan tingkat penghasilan yang 

diterima pegawai atau karyawan sehingga menjadi motivasi kuat.  

Berdasarkan uraian di atas, manajemen ilmiah telah mendorong terjadinya 

peningkatan produktivitas kerja serta pendekatan rasional dalam pengembangan 

karyawan. Seleksi ilmiah, peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan 

keterampilan menjadikan kompetisi terjadi secara ketat di kalangan pekerja. Hal 

tersebut mendorong terjadinya upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia 

ke arah yang lebih baik.  

Namun, disisi lain pendekatan ilmiah tersebut lebih mengedepankan 

kepuasan kerja dan pencapaian keinginan manusia yang lebih bersifat ekonomis 

dan fisik belum ada pertimbangan berkaitan dengan kebutuhan sosial dimana 

manusia hidup berkelompok. Sementara itu Henry Fayol (1841-1925) 

berpendapat bahwa praktek manajemen memiliki pola tertentu yang dapat 

didentifikasi dan dianalisis.98 Perhatian Fayol dalam manajemen bersifat 

menyeluruh menyangkut organisasi total dengan empat belas poin prinsip 

                                                
96Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, (New York:The McGraww-Hill, 

1998),  43 
97James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 

Intermedia, 1994), 52 
98Henry Fayol diakui sebagai pendiri aliran klasik karena menjadi perintis peneliti 

perilaku manajerial. James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah 
(Jakarta: Intermedia, 1994), 55 
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manajemennya99. Sedangkan Chester Barnard (1886-1961)100 memiliki 

pandangan bahwa suatu perusahaan dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup 

jika tujuan organisasi serta kebutuhan individual (pribadi) yang bekerja pada 

organisasi itu dijaga seimbang.101 Selain itu para pekerja dapat menerima 

perintah dari manajer jika adanya kesepahaman dalam komunikasi, satu 

pandangan dalam organisasi, semua tindakan ditujukan untuk kepentingan 

perusahaan dan pekerja, serta pandangan mereka baik secara fisik maupun mental 

dapat dipatuhi.102 Pemikiran Chester Barnard tersebut menggambarkan perlunya 

harmonisasi antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pekerja. Keharmonisan 

dapat terwujud dengan adanya keseimbangan antara organisasi formal dalam hal 

ini perusahaan dengan organisasi informal yaitu kehidupan sosial masyarakat 

yang terdiri dari interaksi antar personal. 

Kerangka dasar aliran klasik menjadi dasar teori peralihan yang  

berorientasi pada manusia yang disebut behavioral viewpoint. Hugo Munsterberg 

(1863-1916)103 dan Marry Parker Follet (1868-1933)104 merupakan tokoh dari 

aliran ini yang berpandangan bahwa untuk mewujudkan efesiensi produksi yang 

                                                
99Ada 14 prinsip manajemen Fayol yaitu:division of work (pembagian kerja), authority 

(otoritas), discipline (disiplin), unity of command (kesatuan komando),  unity of direction 
(kesatuan pengarahan), subordination of individual interest to general interest (mendahulukan 
kepentingan umum atas kepentingan perorangan), remuneration (imbalan), centralization 
(sentralisasi), scalar chain (rantai skalar), order (tata tertib), equity (keadilan), stability of 
personnel tuner (stabilitas masa jabatan), initiative (inisiatif), dan esprit de corps (semangat 
korps). Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 
1998), 45 

100Lahir di Massachusetts, pernah menjadi Direktur Utama perusahaan New Jersey Bell 
pada tahun 1972. Perhatiannya terhadap organisasi manajemen menghasilkan sebuah buku 
berjudul The Functions of the Executive diterbitkan tahun 1983.  

101James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 
Intermedia, 1994), 59  

102 Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 
1998), 46 

103Dia lahir di Jerman dan mendapat gelar doctor dalam bidang psikologi. Tulisannya 
berupa sebuah buku berjudul Psychology and Industria Efficiency. Kathryn M. Bartol & David C. 
Martin, Management  (New York:The McGraww-Hill, 1998), 47 

104Dia seorang behavioris yang lahir di Boston dengan latar belakang pendidikan ilmu 
politik. Dia menjadi seorang pekerja sosial yang  tertarik dengan masalah tenaga kerja. 
Lihat:Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management ,  47 
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sempurna dengan keharmonisan diperlukan berbagai faktor untuk menghadapi 

para pekerja yaitu dengan ilmu sosiologi dan psikologi. 105 Pemikiran Hugo dan 

Marry menyempurnakan pemikiran manajemen klasik dengan adanya unsur baru 

yaitu hubungan antar manusia dan struktur organisasi. 

Hubungan antar manusia dalam hal ini hubungan timbal balik antara 

manajer dengan bawahan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan 

efesiensi kerja dan semangat baru yang akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan sebuah organisasi. Efek Hawthorne (Hawtorn effect) sebagai 

hasil penelitian Elton Mayo (1880-1949) dengan teman-temannya (Fritz J. 

Roethlisberger dan William J Dickson) dari Harvard106  menunjukkan bahwa 

pekerja akan bekerja lebih keras kalau mereka yakin bahwa manajemen 

memikirkan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus 

pada mereka.  

Selain itu, kelompok kerja informal (lingkungan sosial pekerja) 

mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas. Konsep social man (manusia 

sosial) yang dikemukakan Mayo bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai 

motivasi lebih efektif daripada pengawasan atau pengendalian manajemen. 

Dengan kata lain bahwa  imbalan hubungan pada pekerjaan lebih besar merespon 

tekanan kelompok ketimbang kendali manajemen.  

Konsep tersebut harus menggantikan konsep lama “manusia rasional” 

yang dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi pribadi107 (“rational economic man”) 

yang disebut “vital machine” oleh Robert Owen.  Konsep “manusia sosial” 

sebuah model dalam hubungan kerja yang ada setelah konsep “manusia ekonomi 

rasional” ternyata diperselisihkan karena banyak kelemahan sehingga muncul 

                                                
105Ringkasan penulis dari buku Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management 

(New York:The McGraww-Hill, 1998), 46-47 
106Penelitian dilakukan di pabrik Hawtorne milik perusahaan Western Electric dekat 

Chicago tahun 1924-1933. James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah 
(Jakarta: Intermedia, 1994), 63. Dalam buku Management karya Karthryn dan David disebutkan 
bahwa studi Hawthorne dilakukan tahun 1920-1930. Kathryn M. Bartol & David C. Martin, 
Management , 48   

107James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 
Intermedia, 1994), 65 
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konsep lain yaitu pendekatan ilmu perilaku seperti dikemukakan oleh Abraham 

Maslow dan Douglas McGregor. Abraham Maslow mengembangkan teori 

motivasi yang berdasar pada tiga asumsi dasar manusia. Pertama, manusia tidak 

akan pernah merasa puas. Kedua, kerja manusia bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak dapat memberikan kepuasan pada jangka waktu tertentu. 

Ketiga, dorongan untuk memenuhi kebutuhan bersifat berjenjang mulai dari 

kebutuhan yang paling rendah, sampai tingkat tertinggi.  

Ada lima tingkat kebutuhan manusia menurut Maslow yaitu: 

ketentraman, keamanan, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

Aktualisasi diri memerlukan persyaratan tertentu untuk mengembangkan 

kemampuan dan potensi secara optimal.108 Dengan adanya kebutuhan manusia 

yang berbeda-beda, memungkinkan seorang manajer menempuh cara yang 

berbeda-beda pula dalam menghadapi bawahannya. Tentu hal tersebut  

menyulitkan karena tidak ada manusia yang persis sama dan kebutuhannya harus 

disesuaikan. Teori mana pula yang dapat digunakan dalam mempengaruhi 

bawahan.  

Persoalan industri yang terus berubah berpengaruh terhadap manajemen 

sebagaimana yang terjadi di Inggris awal Perang Dunia II. Saat itu Inggris 

dihadapkan pada berbagai masalah sehingga dibentuk tim riset operasi (operation 

research yang disingkat OR). Tim tersebut terdiri dari para pakar seperti pakar 

matematik, fisika, dan pakar-pakar lainnya serta berhasil membuat terobosan  

dalam teknologi dan taktik yang penting. Konsep OR yang telah memberikan 

keberhasilan bagi Inggris menjadi model yang dijadikan dasar oleh Amerika 

ketika memasuki perang dan memecahkan masasalah yang sama.  

Pasca perang, OR terus digunakan dalam industri sehingga membantu 

para manajer memecahkan persoalan baru hingga pada teknologi komputer 

berkemampuan tinggi. Prosedur-prosedur OR dirumuskan menjadi aliran ilmu 

                                                
108Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (New York:The McGraww-Hill, 

1998), 51 
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manajemen.109 Ilmu manajemen (sains manajemen) yang terus berkembang 

hingga sekarang dimulai dengan penggabungan tim ahlii dari berbagai bidang 

untuk menganalisis serta mencari cara untuk memecahkan masalahnya.  

Berdasarkan uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa  

perkembangan teori manajemen terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi 

serta bertujuan untuk meningkatkan poduktivitas kerja. Perbedaan masing-

masing teori tampak sendiri-sendiri dan terus mengalami perkembangan dan 

penyempurnaan hingga saat ini. Perkembangan pemikiran manajemen berkaitan 

erat dengan usaha untuk mencapai kinerja tinggi (high performance) atau kinerja 

efektif (effective performance) baik dari karyawan secara individu, kelompok, 

dan organisasi secara keseluruhan.  

                                                                               

2. Konsep Manajemen Mutu (Quality Management) 

 Dalam istilah keseharian kata ”kualitas” (quality110 = bahasa Inggris) atau 

mutu diterapkan pada berbagai keadaan baik barang (benda) yang kongkrit 

maupun abstrak. Penilaian terhadap mutu berbeda antara satu objek dengan objek 

lainnya. Misal, menilai mutu pendidikan tentu akan berbeda dengan  menilai 

produksi pabrik atau menilai sebuah jasa.  

Hal demikian seperti diungkapkan Lynton Gray 111. Pendapat Lynton 

dapat diterima, karena penilaian mutu sangat dipengaruhi oleh karakter 

seseorang, pendidikan, lingkungan, serta sudut pandang. Perbedaan sudut 

pandang atau pemikiran manusia sebagai sunnatullah112. Dengan demikian, 

                                                
109James AF Stoner dan R Edward Freeman, Manajemen, Edisi terjemah (Jakarta: 

Intermedia, 1994), 69  
110Kata quality secara etimologi memiliki beberapa arti, yaitu: tingkatan kebaikan atau 

keburukan, keunggulan atau mutu yang baik, karakter atau atribut, dan sifat. Dalam kamus 
bahasa Indonesia, arti quality yaitu: tingkat baik buruknya sesuatu; 2) derajat atau taraf 
(kepandaian, kecakapan, dsb); dan 3) mutu. Pusar Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007),  655 

111 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, Edisi Terjemah (Yogjakarta: 
IRCiSoD, 2008), Cet VIII,  62 

112Keragaman  manusia yang diciptakan Allah dengan berbagai karakter merupakan 
sunnatullah. QS. al-Rûm/30:22 yang berpengaruh terhadap penilaian mutu. 
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konsep quality akan berbeda dalam waktu dan tempat berlainan  sesuai dengan 

perubahan kehidupan manusia dari masa lampau sampai modern. 

Dalam pandangan tradisional mutu sebagai isu teknis dalam produksi. 

Aktivitas inspekesi terhadap produk dilakukan setelah selesai dibuat. Setelah itu 

dilakukan perbaikan barang-barang yang masih jelek. Inspeksi yang dilakukan 

untuk mencegah jatuhnya produk ke tangan konsumen sebagai pengguna produk. 

Hal ini berbeda dengan konsep kualitas dalam pandangan modern yang 

menjadikan kualitas sebagai isu bisnis.  

Konsep kualitas tidak sekedar aktivitas inspeksi melainkan mencakup 

semua fungsi atau manajemen dalam organisasi,113  Dalam pandangan modern 

dikenal adanya komponen-komponen yang berhubungan dengan produk 

seperti:114 performansi (performance)115, keandalan (reliability),116 mudah dalam 

penggunaan (ease to use), estetika (aesthetics).117 Ada pula hal lain seperti 

serviceability118 dan kemampuan perawatan (maintainability).119 ISO 8402 

(Quality Vocabulary) mendefinisikan kualitas sebagai totalitas dari karakteristik 

suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

                                                
113 Vincent Gaspersz, Total Quality Management (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 12   
114Kathryn M Bartol & David C. Martin, Management (New York: The McGraw-Hill 

Companies, 1998), 544-555; Vincent Gaspersz, Total Quality Management  (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), 4   

115Performance: karakteristik operasional primer dari suatu  produk. Lihat: Syahu Sugian 
O, Kamus Manajemen, 183 

116Reliability ; Lamanya produk akan berfungsi dengan baik sebelum terjadi penurunan. 
Syahu Sugian O, Kamus Manajemen, 183 

117Aesthetics ;bagaimana kelihatannya keadaan produk, rasa, dan suara. Syahu Sugian O, 
Kamus Manajemen, 184  

118Serviceability: kecepatan dan kompetensi saat produk direparasi. Lihat: Syahu Sugian 
O, Kamus Manajemen, 183 

119A.V. Feigenbaum, Total Qaulity Control (McGraw-Hill, 1991), 7. Kemampuan 
perawatan merupakan suatu item untuk bertahan pada kondisi penggunaan yang telah dinyatakan, 
atau diperbaiki, dalam suatu periode waktu yang diberikan, suatu keadaan dengan menyajikan 
fungsi-fungsi yang dibutuhkan dengan menggunakan prosedur dan sumberdaya yang telah 
ditentukan. Lihat: Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), 143 
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yang dispesifikasikan atau ditetapkan.120 Pendapat lain menyebutkan  kualitas 

sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya 

perubahan ke arah perbaikan secara terus-menerus. Dalam hal ini dikenal istilah 

Q-MATCH (Quality= Meets Agreed Terms and Changes).121 Dalam arti tersebut 

tampaknya kepuasan pelanggan merupakan kunci dari kualitas, sehingga ukuran 

kualitas berdasarkan kesenangan para pelanggan. Namun, perlu diperhatikan pula 

bahwa pelanggan memiliki karater yang berbeda-beda, sehingga kepuasan pun 

akan berbeda pula. Dalam hal ini perlu ditetapkan indikator-indikator mutu yang 

akan memberikan kepuasan bagi pelanggan.  

Begitu pula terdapat perbedaan antara perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi barang dengan perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa yang 

lebih menekankan pada service (pelayanan) secara langsung, tentu mutu terletak 

pada kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Penilaian mutu kinerja pelayanan banyak diberikan kepada perusahaan atau 

lembaga-lembaga publik.  

Konsep mutu (kualitas) baik pada perusahaan jasa maupun non jasa pada 

dasarnya mencakup berbagai hal yang terfokus pada pelanggan. Sebuah produk 

dibuat, didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Karena itu suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila dapat dimanfaatkan, digunakan, dikonsumsi sesuai dengan 

harapan, keinginan, dan kebutuhan  para pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perusahaan. Dengan banyak 

pelanggan, omset perusahaan akan meningkat. 

 Ada perbedaan antara persepsi atau penilaian seseorang dengan yang 

lainnya dalam hal suatu barang/produk, hal itu terkait pula dengan penilaian 

                                                
120Vincent Gaspersz, Total Quality Management  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,2008),  5  
121Vincent Gaspersz, Total Quality Management  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,2008), 5  
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antara mutu produk dan mutu jasa. Mutu jasa (service quality)122 terkait dengan 

perilaku atau sifat para pekerja/pegawai yang memberikan pelayanan. Karena, 

pelayan merupakan kunci utama yang memberikan baik buruknya sebuah industri 

jasa. Pelayanan dinilai buruk (tidak baik) apabila perilaku pekerja yang tidak 

sopan, tak acuh, lambat, serta sifat lain yang tidak menunjukkan 

karamahtamahan, penerimaan yang baik  sehingga pada akhirnya memberikan 

perasaan tidak senang dan tidak nyaman bagi pelanggan. Dalam perusahaan atau 

lembaga yang terfokus pada pelayanan, professionalisme123 pegawai sangat 

menunjang tingkat kepuasan dan kenyamanan   pelanggan.  Karena pegawai 

berhadapan langsung dengan pelanggan (konsumen). 

Manajemen Kualitas (Quality Management) atau Manajemen Kualitas 

Terpadu (Total Quality Management = TQM) sebagai suatu cara meningkatkan 

performansi secara terus-menerus (continuous performance improvement) pada 

setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu 

organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia disertai modal 

yang tersedia124  dalam upaya meningkatkan mutu semua proses, produk, dan 

jasa dalam sebuah organisasi.125 Total quality sebagai pendekatan yang berusaha 

untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui peningkatan secara terus 

menerus dalam hal mutu produk, pelayanan, sumber daya manusia, proses dan 

                                                
122 Menurut AV Feigenbaum mutu produk dan jasa diartikan sebagai Total karakteristik 

pemasaran, produksi, ongkos/biaya dalam produk dan ajsa yang ditujukan untuk memenuhi 
harapan pelanggan. Lihat:AV Feigenbaum, Total Qaulity Control (McGraw-Hill, 1991),  7 

123 Kata profesionlisme berasal dari bahasa Inggris “profession” yang artinya mata 
pencaharian atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau 
latihan.”. Lihat:Jhon M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia  (Jakarta: PT Gramedia, 1996), Cet. 
Ke-23, 499. Profesional adalah orang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan atau pengalaman 
khusus yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum seperti lisensi untuk melakukan 
pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar. Lihat: Arnold Deutch, The Human Resource 
Revolution: Communicate or Litigate, (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1979), 79 

124Vincent Gaspersz, Total Quality Management, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama,2008), 6; Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total 
Quality Manajement), (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  9; 

125Kathryn M Bartol & David C. Martin, Management (New York, McGraw Hill, 1998), 
Edisi ke-2, 544; Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), 227. 
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lingkungan.126 Rumusan TQM tidak terlepas dari dua aspek yaitu customer 

(pelanggan) dan pemeliharaan.  

Menurut ahli teknik Jepang bahwa quality control adalah sebuah system 

untuk memproduksi barang-barang ekonomis  yang ditujukan untuk memberikan 

kepuasan bagi pelanggan.127 Definisi quality control pada intinya tidak jauh 

berbeda dengan definisi TQM lainnya. Secara global bahwa TQM dilakukan agar 

perusahaan memperoleh keunggulan pada semua dimensi dari produk dan jasa, 

yang penting bagi pelanggan.128  Sementara dalam ISO 8402 (Quality 

Vocabulary) yang dikutip Vincent129 bahwa Manajemen Kualitas adalah semua 

aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan 

kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya 

melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian 

kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality assurance) dan peningkatan 

kualitas (quality improvement).130 Berdasarkan ISO 8402 tampak bahwa 

manajemen kualitas dilakukan sejak awal produksi, saat proses serta akhir. Ini 

artinya manajemen kualitas terjadi secara berkesinambungan dan terus-menerus 

dalam seluruh proses produksi sehingga mutu dapat terjamin dan terpelihara. 

Quality merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam 

seluruh bagian serta seluruh proses produksi. Konsep quality yang ada dalam ISO 

8402 itu memiliki prinsip penjaminan kualitas secara berkesinambungan dan 

menyeluruh pada semua level dan tahapan.  

Konsep TQM  muncul di Jepang pasca perang dunia II. Istilah tersebut 

dicetuskan oleh Naval Air Systems Command untuk mendeskripsikan 

                                                
126David L Goetsch & Stanley B. Davis, Quality Management For Organizational 

Excellence, Edisi X (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010), 22  
127Marshall Sashkin & Kenneth J. Kiser, Putting Total Quality Management to Work 

(San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1992), 27 
128Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total Quality 

Manajement)  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  9 
129Vincent Gaspersz, Total Quality Management (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 6 
130Vincent Gaspersz, Total Quality, 6  



67 
 

pendekatan gaya-Jepang-Nya dalam peningkatan mutu. TQM didasarkan pada 

partisipasi semua anggota organisasi dalam meningkatkan proses, produk, jasa, 

dan budaya dimana mereka bekerja di dalamnya. TQM memberikan keuntungan 

bagi semua anggota organisasi dan masyarakat.131 Keuntungan tersebut diperoleh 

berkat  kerjasama semua komponen dalam perusahaan serta adanya komitmen 

menghasilkan produk yang berkualitas.    

Komitmen terhadap mutu berakar pada pengalaman, riset, dan tulisan dari 

beberapa pelopor dan pemimpin pergerakan mutu seperti W. Edwards Deming132, 

Joseph M. Juran,133 Armand V, Feigenbaum, Philip B Crosby, Kaoru Ishikawa 

Shigeo Shingo, dan Taichi Ohno sejak tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an.134 

Dengan demikian, konsep mutu sebagai pengembangan dari manajemen sudah 

ada cukup lama sekitar 50 tahun-an.  

Dalam perkembangannya, konsep mutu di Jepang dikenal dan 

dikembangkan pascaperang dunia ke-2. Sebagai contoh produk industri mobilnya 

yaitu Rolls Royce yang bermutu. Sementara Amerika, masalah mutu tampak 

pada industri antariksa dan militer. Philip Crosby direktur mutu ITT memberi 

pesan mutu lewat bukunya Quality is Still Free (McGraw-Hill, 1979)135 yang 

mengaitkan mutu dengan biaya. Selanjutnya, gerakan mutu di AS berlangsung 

berkat pidato guru-guru seperti Tom Peters atau Earnest Hugh mengenai 

pentingnya komitmen dan perubahan kultural organisasi pada tahun 1980-an. 

                                                
131Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2006), 228   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
132Pergi ke Jepang tahun 1950 dan mengajar teknik pengendalian proses secara statistic 

yang ditemukan oleh William Shewhart serta teman-temannya yang lain di Bell Laboratories. 
Lihat: James AF Stoner, dkk. Manajemen  (Jakarta: Prenhallindo, 1996),  211  

133W Edwards Deming dan Juran merupakan orang Amerika yang memperkenalkan 
konsep mutu sebagai sesuatu yang strategis yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan di 
seluruh organisasi. Lihat: Jenny Waller,dkk, The Quality Management Manual: how to write and 
develop a successful manual for quality management systems, Edisi terjemah  (Jakarta: Pustaka 
Binaman Pressindo, 1994), 16. 

134Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total Quality 
Manajement) (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  9  

135Quality Is Still Free terdiri dari 14 bab  
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Pada tahun 1987, The Malcolm Baldridge National Quality Improvement Act 

mengembangkan penghargaan United State National Quality secara tahunan 

sebagai gambaran keseriusan Amerika Serikat akan masalah mutu. Demikian 

juga di Eropa  seperti Inggris, Jerman, Swedia kultur mutu sangat kuat.136 

Perhatian serius terhadap mutu dilatarbelakangi oleh persaingan yang tajam137, 

ketidakpuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan dan produk,138 pemotongan 

anggaran serta krisis ekonomi. Dengan demikian faktor yang berpengaruh 

terhadap perhatian peningkatan mutu lebih bersifat ekonomi. Artinya, faktor-

faktor ekonomi seperti persaingan yang ketat antar perusahaan serta perhatian 

pelanggan menjadi sesuatu yang penting dalam mutu. 

Kajian teori kualitas dipengaruhi oleh beberapa yang memberikan 

landasan dalam pengembangan TQM, yaitu W. Edward Deming, Joseph M Juran, 

dan Philip B. Crosby. Selain itu ada beberapa tokoh lain di antaranya: Armand V. 

Feigenbaum139, Taiichi Ohno, dan Kaoru Ishikawa. Edward Deming yang 

disebut-sebut sebagai bapak gerakan total quality management mencatat 

kesuksesan dalam memimpin revolusi kualitas di Jepang dengan 

memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian 

proses statistik (statistical process control). Kontribusi Deming dikenal dengan 

istilah Deming Cycle, Deming Fourteen Points, dan Seven Deadly Diseases. 

Sikus Deming (Deming Cycle)140 merupakan suatu pemikiran yang terkait 

                                                
136Jenny Waller, dkk. The Quality Management Manual: how to write and develop a 

successful manual for quality management systems, Edisi terjemah (Jakarta: Pustaka Binaman 
Pressindo, 1994), 16-17 

 
137Sebagai contoh persaingan produk antara barang Jepang dengan Amerika dan Barat 

seperti produk elektronik, sepeda motor, camera, tekstil, dan sebagainya. 
138Sebagai contoh bahwa beberapa tahun lalu, hasil riset sebuah lembaga menemukan 

lebih dari 50% produk dan komponen yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki cacat atau rusak, 
dan perusahaan di bidang teknologi otomotif dan aeroscope mencapai 75%. Atas dasar itu, 
perusahaan-perusahaan berusaha menerapkan manajemen mutu. Lihat: 
http://id.saltanera.com/bahan/manajemen 

  139Pemikiran AV Feigenbaum terkenal dengan konsep TQC atau Total Quality Control. 
Lihat: AV Feigenbaum, Total Quality Control (McGraw Hill,Inc, 1991). 

140Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, Total Quality Management (edisi revisi) 
(Yogjakarta, Andi Offset,2003), 50 
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dengan proses produksi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

serta memfokuskan pada sumber daya manusia semua departemen (riset, desain, 

produksi, pemasaran). Tahap-tahap siklus Deming terdiri dari: perencanaan 

(plan), menghasilkan produk (do), pemeriksaan (check), pemasaran (act), dan 

analisis (analyze). Tahap siklus Deming di atas menjadi landasan dalam 

penentuan mutu sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Deming 

juga memiliki pemikiran yang disebut Empat belas point Deming, antara lain: 

menetapan keajekan, falsafah baru, mutu sejak awal, dan program pendidikan dan 

self-improvement. Deming juga menyampaikan pemikirannya yang dikenal 

dengan istilah Deming’s Seven Deadly Diseases. Pemikirannya itu terkait dengan 

masalah-masalah yang menjadi faktor  penghalang transformasi kualitas, antara 

lain: kurangnya keajegan, biaya tinggi, dan utang yang berlebihan.  

 Sementara itu, Joseph M. Juran141 memiliki pemikiran berbeda dengan 

Deming. Menurut Juran bahwa perusahaan dapat mencapai kualitas tingkat dunia 

apabila melakukan perbaikan struktur berkesinambungan, pelatihan, dan adanya 

komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. 

Pemikiran Juran tentang kualitas dikenal dengan istilah Juran’s Ten Steps to 

Quality Improvement. Sepuluh langkah itu antara lain kesadaran akan perbaikan, 

pelatihan, penghargaan, dan komunikasi.142 Juran juga memiliki konsep lain yang 

disebut dengan the Juran trilogy. The Juran Trilogy merupakan ringkasan dari 

tiga fungsi manajerial yang utama dimana perencanaan kualitas  harus dilakukan 

secara on going dan terus-menerus. Hal itu antara lain meliputi pengembangan 

infrastruktur, identifikasi perbaikan, pembentukan tim penanggungjawab proyek 

perbaikan.143 Berbeda dengan Deming dan Juran,  Philip B Crosby memiliki 

                                                                                                                                 
 
141 Juran memiliki 2 gelar kesarjanaan yaitu  teknik dan hukum. Kontribusinya yang 

terkenal antara lain: Juran’s Three Basic Steps to Progress, Juran’s Ten Steps to Quality 
Improvement, The Pareto Principle, dan Juran’s Trilogy. 

142 Fandy Ciptono & Anastasia Diana, Total Quality Management (Yogjakarta: ANDI, 
2003), 54 

143 Fandy Ciptono & Anastasia Diana, Total Quality , 54-55 
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pemikiran yang dikenal dengan nama manajemen zero defect dan pencegahan 

yang menentang tingkat yang dapat diterima secara statistik (acceptable quality 

level).  

 Pemikiran Crosby yang lain dikenal dengan Quality Vaccine dan 

Crosby’s Fourteen Steps to Quality Improvement. Pandangan-pandangan Crosby 

dirangkum menjadi dalil-dalil manajemen kualitas. Dalil pertama definisi 

kualitas sama dengan persyaratan, maksudnya memenuhi atau sama dengan 

persyaratannya (conformance to requirements).144 Apabila suatu produk tidak 

memenuhi syarat, maka produk itu tidak berkualitas. Dalil kedua: Sistem 

kualitas adalah pencegahan (prevention)145. Dalil ketiga: kerusakan nol (zero 

defect)146 merupakan konsep kerusakan nol merupakan suatu cara agar tidak 

terjadi kerusakan di akhir. Maka, sejak awal proses mutu suatu produk harus 

diperhatikan. Dalil keempat: ukuran kualitas adalah the price of non conformance 

(PONC)147. Kualitas harus merupakan sesuatu yang dapat diukur. Biaya untuk 

menghasilkan kualitas juga harus terukur. Menurut Crosby mutu merupakan 

penjumlahan antara Price of Non Conformance148 dan Price of Conformance.149 

Antara Price of Non Conformance dan Price of Conformance merupakan upaya 

yang dilakukan untuk menghemat biaya serta menghasilkan produk yang 

berkualitas.   

 Crosby menyatakan bahwa perusahaan harus divaksinasi. Vaksin untuk 

kualitas itu ada tiga unsur yaitu determinasi (determination), pendidikan 

(education), dan pelaksanaan (implementation). Untuk vaksinasi, perusahaan 

                                                
144 Philip B Crosby, Quality is Still Free Making Quality Certain in Uncertain Times 

(New York: McGraw-Hill, 1996), 49 
145 Pencegahan meliputi:,Pelatihan dan perlengkapan, Pelatihan dan Pengetahuan, 

Prosedur, pedoman/manual operasi standar, dan pedoman standar kualitas, dan Standar 
kinerja/prestasi. Lihat:Philip B Crosby, Quality is Still Free, 49 

146 Philip B Crosby, Quality is Still Free, 49 
147 Philip B Crosby, Quality is Still Free, 49 
148 Artinya biaya yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan 
149 Yakni biaya yang dikeluarkan bila tugas dilakukan secara benar sejak awal 
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menyiapkan lima unsur, yaitu integritas150, sistem151, Komunikasi152, operasi153, 

dan kebijakan.154 Semua faktor-faktor tadi harus menjadi prinisp-prinsip 

manajemen yang terus diupayakan. 

3.Strategi Pengembangan Manajemen Kualitas  

 Untuk meningkatkan mutu sebuah perusahaan atau organisasi agar 

menjadi maju dan berkembang perlu memperhatikan elemen-elemen yang ada 

dalam manajemen kualitas untuk dijadikan pilar dalam membangun manajemen 

kualitas organisasi. Elemen-elemen itu mengacu pada beberapa hal, yaitu:155 Visi 

organisasi, menghilamgkan hambatan yang ada, komunikasi, dan evaluasi terus –

menerus.  

Ada perbedaan antara persepsi atau penilaian seseorang dengan yang 

lainnya dalam hal suatu barang/produk, hal itu terkait pula dengan penilaian 

antara mutu produk dan mutu jasa. Mutu jasa (service quality)156 terkait dengan 

perilaku atau sifat para pekerja/pegawai yang memberikan pelayanan. Karena, 

pelayanan merupakan kunci utama yang memberikan baik buruknya sebuah 

industri jasa. Pelayanan dinilai buruk (tidak baik)  apabila perilaku pekerja yang 

tidak sopan, tak acuh, lambat, serta sifat lain yang tidak menunjukkan 

                                                
150 CEO (Chief Executive Officer) harus dapat menjamin bahwa pelanggan menerima 

apa yang dijanjikan, seperti kualitas/jasa, kualiats penyampaian, keamanan, dan lain-lain. COO 
(Chief Operating Officer) harus memiliki pemikiran bahwa kualitas di atas egala-galanya. 

151 Sistem adalah serangkaian prosedur dan kegiatan individu dalam tim untuk menjamin 
kualitas. 

152 Komunikasi dalam hal ini adalah proses mengirim dan menerima informasi mengenai 
kualitas dan mendukung peningkatan kualitas. 

 
153 Operasi yaitu kegiatan sehari-hari yang dilakukan organisasi untuk menjaga agar 

tetap berfungsi. 
154Fandy Ciptono & Anastasia Diana, Total Quality Management (Yogjakarta: ANDI, 

2003), 58-59 
155Vincent Gaspersz, Total Quality Management (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 226 
156 Menurut AV Feigenbaum mutu produk dan jasa diartikan sebagai Total karakteristik 

pemasaran, produksi, ongkos/biaya dalam produk dan ajsa yang ditujukan untuk memenuhi 
harapan pelanggan. Lihat:AV Feigenbaum, Total Qaulity Control (McGraw-Hill, 1991),  7 
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karamahtamahan, penerimaan yang baik  sehingga pada akhirnya memberikan 

perasaan tidak senang dan tidak nyaman bagi pelanggan.  

 Dalam perusahaan atau lembaga yang terfokus pada pelayanan, 

professionalisme157 pegawai sangat menunjang tingkat kepuasan dan 

kenyamanan   pelanggan.  Karena pegawai berhadapan langsung dengan 

pelanggan (konsumen). Ada beberapa perbedaan penting dalam metode 

pemberian jasa dan penciptaan barang. Perbedaan tersebut adalah sebagai 

berikut:158 Pertama, Jasa meliputi hubungan langsung antara pemberi dan 

pengguna.Kedua, waktu merupakan elemen penting dalam jasa. Misalnya, 

pelayanan yang cepat akan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sedangkan 

pelayanan yang lambat menimbulkan keptidakpuasan pelanggan. Ketiga, jasa 

yang tidak baik tidak dapat ditambal atau diperbaiki seperti halnya sebuah 

produk.  

Oleh karena itu, standar mutu jasa harus dimulai sejak awal karena kesan 

pertama yang diterima pengguna (pelanggan) akan memberikan dampak positif 

sangat besar bagi sebuah industri jasa. Keempat, jasa berhadapan dengan 

ketidakpastian karena mendeskripsikan pelanggan potensial untuk menjadi objek 

tawaran merupakan hal yang sangat sulit. Kelima, dalam jasa, stap senior pada 

umumnya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak memiliki akses 

kepada manajer senior. Keenam, Ada kesulitan mengukur tingkat keberhasilan 

dan produktivitas jasa. Indikator keberhasilannya adalah kepuasan pelanggan. 

Perbedaan tersebut didasarkan pada gambaran secara umum antara  

pelayanan barang dan jasa. Namun, apabila kita perhatikan secara seksama 

sesungguhnya pelayanan barang dan jasa sama-sama harus mengutamakan 

                                                
157 Kata profesionlisme berasal dari bahasa Inggris “profession” yang artinya mata 

pencaharian atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau 
latihan.”. Lihat:Jhon M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1996), Cet. 23, 
499. Profesional adalah orang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan atau pengalaman khusus 
yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum seperti lisensi untuk melakukan 
pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar. Lihat: Arnold Deutch, The Human Resource 
Revolution: Communicate or Litigate (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1979),  79 

158Edward Sallis,  Total Quality Management in Education, Edisi Terjemah (Yogjakarta: 
IRCiSoD, 2008), Cet VIII, 63-64 
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kualitas sejak awal karena hal tersebut akan menentukan  keberadaan  lembaga 

atau perusahaan penyelenggara. Eksistensi perusahaan atau lembaga akan tetap 

terjaga apabila didukung oleh perangkatnya seperti alat-alat dan sumber daya 

yang senantiasa memelihara dan menjaga kulitas serta pelayanan prima. 

4. Mutu Sumber Daya Manusia  

 Sumber Daya manusia atau hal yang berkaitan dengan ”orang” dalam 

suatu organisasi merupakan masalah yang penting. SDM merupakan bagian yang 

penting dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan ISO 9000.159 Manusia 

sebagai tenaga kerja adalah bagian dari manajemen160 yang memiliki peran 

sangat penting dalam menjalankan roda sebuah organisasi atau perusahaan. 

Dalam kegiatan perusahaan atau organisasi modern, manajemen sumber daya 

manusia memiliki peran strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi161 atau 

perusahaan. 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan 

berkaitan dengan ”orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajer 

yang meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian upah, dan penilaian 

kinerja.162  Intinya, kegiatan manajemen SDM menyangkut seluruh kegiatan 

yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja mulai masuk perusahaan atau 

lembaga, saat berkerja, dan saat putus kerja. Berbicara tentang konsep mutu 

SDM, berarti mengidentifikasi sumber daya manusia. Mutu sumber daya 

manusia merupakan bagian dari manajemen.   

                                                
159ISO 9000 adalah standar manajemen mutu dan jaminan mutu dari International 

Organization for Standardization. Lihat: Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, terj. 
Benyamin Molan, dari buku Human Resource Management 7 e (Jakarta: Prenhallindo, 1997),  
344 

160Manusia bagain dari manajemen SDM yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 
menarik, mengembangkan, dan memelihara sebuah angkatan kerja yang efektif dalam sebuah 
organisasi. Lihat: Richard L Daft, Management, 6th Edition  (Jakarta: Salemba Empat, 2006),  
144  

161Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management (The McGraw-Hill Companies, 
1994),  316 

162Gary Dessler, Human Resource Management 7 e (Jakarta: PT Prenhallindo, 1997), 
Edisi bahasa Indonesia, 2  
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Manajemen SDM yang berhubungan dengan tenaga kerja mulai dari 

input, proses sampai pada out put. Input163 antara lain mencakup: tingkat 

pendidikan, keterampilan atau manajerial, pengalaman kerja, kedisiplinan, 

kejujuran, motivasi, sikap, dan kesehatanan mental maupun fisik. Proses 

mencakup unsur-unsur di antaranya:kerjasama secara harmonis dengan sesama 

rekan kerja, bekerja dalam sistem, komitmen kerja, dan frekuensi daya prakarsa, 

kreativitas, dan inovatif. Adapun out put164 antara lain mencakup pencapaian 

standar produktivitas kerja dan standar kinerja organisasi. Berdasarkan fungsi 

SDM akan melahirkan berbagai strategi yang pada gilirannya membentuk 

departemen-departemen dan terbentuk struktur seperti berikut: 

Gambar 2 

                                     Strategi Bisnis 

                                         

            −−−−−                        −−−−−                      −−−−− 

                                   │ 

 

 

Strategi di atas pada prinsipnya dapat dipakai dalam berbagai jenis 

perusahaan atau lembaga. Pada praktiknya, pemisahan strategi bisnis dari 

masing-masing departemen tidak menunjukkan pemisahan tanpa batas. Dalam 

organisasi nirlaba batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi organisasi dan 

                                                
163Input biasanya dimulai dengan proses seleksi seperti  mengajukan lamaran dengan 

mengisi formulir lamaran. Formulir lamaran merupakan satu cara yang baik untuk cepat 
mengumpulkan data historis yang dapat dibenarkan dan akurat dari calon pelamar. Lihat: Gary 
Dessler, Human Resource Management 7 e, Edisi bahasa Indonesia (Jakarta: PT Prenhallindo, 
1997), 164   

 
164Out put merupakan instrument utama yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian 

sebuah program kerja. Hal ini berlaku dalam semua organisasi atau lembaga. Perbedaan terletak 
pada bentuk perusahaan apakah berorientasi laba (profit oriented) atau bukan (non profit 
oriented) seperti lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan mutu layanan. Lihat: Edward 
Sallis, Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Pendidikan (Yogjakarta: 
IRCiSoD, 2008), Cet. VIII, 47 
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tingkatan hierarki dikurangi dan lebih bisa ditembusi.165 Organisasi tanpa batas 

memberi ruang gerak karyawan lebih luas dan mereka dapat memberanikan diri 

untuk keluar dari sikap individualistis yang biasa diungkapkan dengan kata-kata 

”ini bukan tugas saya”. Keadaan tersebut terkadang menjadi tembok pemisah 

antara satu karyawan dengan yang lainnya. Adanya ruang gerak karyawan yang 

lebih luas tidak mengurangi sifat karyawan yang harus profesional.  

Profesional merupakan ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa 

keahlian, kompetensi, kerja efesien, keterampilan, kepandaian, pengalaman, dan 

sifat mengagumkan.166 Adanya tanggung jawab yang besar dari setiap karyawan 

(pegawai) akan memperkuat keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi dan 

mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan mutu tenaga kerja 

(pegawai/karyawan) merupakan sesuatu yang sangat penting. Upaya peningkatan 

mutu karyawan memerlukan strategi yang tepat sehingga memberikan manfaat 

yang baik bagi perusahaan dan bagi tenaga kerja (pegawai) itu sendiri. 

5. Membangun Motivasi, Etika, dan Kedisiplinan 

 Ketenangan dan kepuasan pegawai atau karyawan di lingkungan kerja 

sangat mendukung peningkatan kinerja sebuah organisasi. Dalam suasana yang 

nyaman akan terbentuk komunikasi efektif di antara karyawan, maka rasa bosan 

dan jenuh dalam bekerja tidak akan dirasakan. Sebaliknya, kondisi yang tidak 

nyaman akan membuat para karawan tidak betah berada di tempat kerja.  

 Namun, ketidaknyamanan itu dapat pula dipengaruhi oleh faktor luar 

yang membuat kurangnya motivasi kerja para karyawan. Oleh karena itu, perlu 

upaya membangun motivasi karyawan/pegawai agar dapat meningkatkan 

kinerjanya. Sebagai manusia sosial, setiap karyawan termotivasi oleh kebutuhan 

sosial dan memperoleh sense of identity melalui hubungannya dengan orang 

                                                
165Gary Dessler, Human Resource Management 7 e, Edisi bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Prenhallindo, 1997), 118  

 
166Tb. Sjafri Mangkuprawira dan Aida V, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 35  



76 
 

lain.167 Menurut Frederick Herzberg ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

karyawan melakukan pekerjaan, yaitu maintenance/hygienic factors dan 

motivation factors.  

Faktor higienis merupakan faktor kondisi ekstrinsik yang kalau tidak ada 

menimbulkan karyawan tidak puas, misalnya jasa gaji atau upah, kondisi kerja, 

kebijakan dan adminsitrasi perusahaan, kepastian pekerjaan serta hubungan 

sosial. Sedangkan faktor motivasi terkait dengan kebutuhan psikologis karyawan 

seperti penghargaan terkait dengan pekerjaan misalnya pengakuan terhadap 

prestasi, pemberian tanggung jawab dan penempatan posisi pekerjaan karyawan 

yang sesuai.168 Pembagian kerja berdasarkan kemampuan atau keahlian (skill) 

merupakan langkah yang dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan atau 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Total Quality Management (TQM) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dengan adanya 

kepuasan pelanggan akan meningkatkan kepercayaan mereka yang akan 

berpengaruh kepada tingginya produktifitas. 

2. Dalam pemikiran TQM terdapat perbedaan dikalangan para ahli yang menjadi 

sumber pemikirannya. Berikut perbedaan pandangan antara Deming, Juran dan 

Crosby tentang manajemen kualitas:  

1) Kualitas. Deming memandang bahwa kualitas merupakan suatu tingkat 

yang dapat diprediksi dari keseragaman dan keterganrungan pada biaya 

yang rendah dan sesuai dengan kualitas. Sementara Juran, kualitas adalah 

kemampuan untuk digunakan (fitness for use). Crosby menyatakan bahwa 

kualitas artinya sesuai dengan persyaratan. Mutu menurut Juran dalam 

konteks produk diartikan sebagai ketepatan untuk dipakai dan tekanan 

                                                
167 Tb. Sjafri Mangkuprawira dan Aida V, Manajemen Mutu , 112 

 
168 Tb. Sjafri Mangkuprawira dan Aida V, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2007),  115 
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orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Sementara Crosby lebih 

menekankan pada tranformasi budaya mutu dengan melihat   

perkembangan masyarakat. Berdasarkan pendapat Juran dan Crosby 

tentang mutu tampaknya keduanya dapat saling melengkapi, mutu 

memiliki indikator tertentu yaitu terpenuhinya keinginan pelanggan pada 

masa tertentu. Dikatakan tertentu pada suatu masa karena keadaan 

manusia terus mengalami transformasi budaya yang berpengaruh terhadap 

mutu.  

2) Tingkat tanggung jawab manajemen senior. Menurut Deming manajemen 

senior  bertanggung jawab 94% atas kualitas. Sedangkan menurut Juran 

manajemen senior hanya bertanggung jawab kurang dari 20 %, masalah 

kualitas tergantung pekerja.  Hal senada juga disampaikan  Crosby  dimana 

manajemen senior bertanggung jawab untuk kualitas. 

3)  Standar prestasi/motivasi. Menurut Deming kualitas memiliki banyak 

skala, sehingga perlu digunakan statistik untuk mengukur prestasi pada 

semua bidang kerusakan nol sangat penting. Sedangkan Juran menghindari 

kampanye untuk melakukan pekerjaan yang sempurna. Adapun Crosby 

berpendapat bahwa standar prestasi yaitu kerusakan nol (zero defects). 

4) Pendekatan umum yang digunakan Deming yaitu dengan mengurangi 

keanekaragaman melalui perbaikan berkesinambungan dan menghentikan 

inspeksi massa. Sementara Juran pendekatan manajemen umum terhadap 

kualitas, khususnya unsur manusia. Crosby pendekatan umum melalui 

pencegahan bukan inspeksi. 

5) Struktur kualitas manajemen menurut Deming ada14 butir,  Juran ada 10 

langkah perbaikan kualitas, dan menurut Crosby ada 14 langkah perbaikan 

kualitas. 

6) Kerja sama tim menurut Deming dilakukan dengan adanya partisipasi 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan kendala antar 

departemen. Sedangkan menurut Juran kerjasama dilakukan dengan 

pendekatan tim dan gugus kendali mutu. Sedangkan Crosby berpendapat 
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bahwa kerjasama dilakukan oleh Kelompok perbaikan kualitas dan Dewan 

kualitas. 

3. Konsep mutu (kualitas) baik pada perusahaan jasa maupun non jasa pada 

dasarnya mencakup berbagai hal yang terfokus pada pelanggan. Sebuah 

produk dibuat, didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Karena itu suatu produk 

dikatakan berkualitas apabila dapat dimanfaatkan, digunakan, dikonsumsi 

sesuai dengan harapan, keinginan, dan kebutuhan  para pelanggan. Kepuasan 

pelanggan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perusahaan.  

4. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian 

yang berhubungan dengan peningkatan kualitas demi terpenuhinya kepuasan 

pelanggan.  

 

B. Lembaga Pengelola Zakat  

 Pengelolaan zakat menjadi perdebatan yang cukup hangat yaitu tarik 

menarik antara pengelolaan oleh lembaga pemerintah atau masyarakat. Demikina 

pula, masalah pendayagunaan zakat. Sebagian kelompok berpendapat bahwa 

zakat harus langsung diterima oleh para mustahik, tidak boleh ditunda atau 

dikelola (investasi). Masalah lain berkaitan dengan zakat pula mengenai regulasi 

yang mendapat sorotan cukup tajam dari berbagai kalangan. 

1. Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat 

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada dua bentuk yaitu pengelolaan 

zakat oleh pemerintah169 dan pengelolaan zakat oleh non pemerintah170. 

                                                
169Lembaga pengelola zakat pemerintah bernama Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat 

dibentuk mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Ibukota Negara. Pembentukan badan amil zakat propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor 
wilayah departemen agama propinsi. Badan amil zakat daerah kabupaten atau daerah  kota 
dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau 
kota. Pembentukan badan amil zakat kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor 
urusan agama kecamatan.  Badan amil zakat pada semua tingaktan itu memiliki hubungan kerja 
yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Struktur organisasi badan amil zakat terdiri 
atas unsur dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana. Struktur tersebut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) saat ini 
ada 33, sama dengan jumlah propinsi yang ada di Indonesia. Sementara jumlah badan amil zakat 
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Berdasarkan undang-undang RI No 38 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8 tugas 

pokok badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama.171 Sementara itu, tidak 

disebutkan pengawas terhadap kinerja dari lembaga pengelola zakat baik dalam 

pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaannya.  

Untuk menjalin komunikasi antar lembaga pengelola zakat dibentuk 

forum komunikasi lembaga pengelola zakat yang dinamakan FOZ.172 Forum 

Zakat, atau disingkat FOZ adalah asosiasi lembaga pengelola Zakat yang 

berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Lembaga ini didirikan pada hari Jum’at 

tanggal 19 September 1997 oleh 11 lembaga173 yang terdiri Dompet Dhuafa 

Republika, Bazis DKI Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal PT. Pupuk 

Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, 

Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT. Internusa Hasta 

Buana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta. FOZ sebagai 

                                                                                                                                 
untuk tingkat kabupaten sangat banyak jumlahnya. Kelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam 
Bab III UU Nomor 38 Tahun 1999, Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata 
kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 
tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan 
Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus 
dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahik, 
memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat 
pernyataan bersedia diaudit. 

170Lembaga pengelola zakat non pemerintah dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengukuhan dari pemerintah setelah memenuhi 
kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Lembaga amil zakat juga dibina dan dilindungi 
oleh pemerintah. Susunan organisasi dan pengurus di lembaga amil zakat (LAZ) diserahkan 
kepada kebutuhan organisasi masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya baik BAZ maupun 
LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Hal ini mengacu pada 
Pasal 9 BAB III UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

171Pasal 8 BAB III UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
172Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, tetapi sejak Musyawarah 

Kerja Nasional I (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999 status yayasan tersebut dirubah menjadi 
asosiasi dengan ketua umumnya Drs. Eri Sudewo.   

173 Jumlah lembaga pengelola zakat yang masuk dalam FOZ saat ini lebih kurang 250 
lembaga. Jadi terjadi penambahan anggota walaupun jumlah tersebut  tidak menunjukkan jumlah 
organisasi lembaga pengelola ZIS yang ada saat ini. 
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organisasi yang menjadi penghimpun lembaga pengelola zakat dapat menjadi 

lembaga mediator dalam upaya meningkatkan peran lembaga zakat di Indonesia. 

Namun, adanya dualisme pengelolaan zakat di Indonesia saat ini tidak 

terlepas dari polemik tentang penyatuan pengelolaan zakat oleh satu lembaga174 

khusus sebagai bagian dari pemerintah.  Dengan kata lain bahwa zakat  harus 

dikelola oleh pemerintah (negara). Untuk mengkaji ini tentu kita perlu melihat 

juga bagaimana peran negara dalam pengelolaan zakat di masa lampau serta 

keadaan masyarakat dan lembaga yang ada serta kinerjanya. 

Secara historis, kelembagaan zakat pada masa Rasulullah dikendalikan 

oleh Rasulullah sendiri dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah175 dan sebagai 

kepala negara.176 Dengan jumlah umat Islam yang semakin banyak dan wilayah 

yang cukup luas, Rasulullah mengangkat para petugas pemungut zakat (amil) 

untuk menarik zakat di beberapa wilayah jazirah Arab.177 Dalam hadis riwayat 

                                                
174 Dalam kamus bahasa Indonesia kata lembaga memiliki beberapa pengertian, yaitu:174 

1) asal mula (yang menjadi sesuatu), bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2) bentuk (rupa, 
wujud) yang asli; 3) acuan, ikatan (tt mata cincin, dsb); 4) badan (organisasi)174 yang tujuannya 
melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; 5) ark  kepala suku (di 
negeri sembilan); 6) pola perilaku manusia yang mapan terdiri atas interaksi sosial berstruktur 
dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Berdasarkan pengertian di atas, kata lembaga dapat 
berupa sesuatu yang konkrit, abstrak, material, maupun immateril. Sedangkan lembaga yang 
dimaksud dalam kajian ini adalah sebuah organisasi yang melakukan suatu kegiatan untuk 
mewujudkan suatu keinginan sesuai dengan visi organisasi. Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 655.  

175 Kapasitas Rasulullah sebagai utusan Allah tampak dalam sabdanya ketika mengutus 
Muadz ke Yaman. Beliau bersabda: “Engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, ajaklah mereka 
untuk menyatakan syahadat (bersaksi ) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan 
Allah.” Selanjutnya Rasulullah Bersabda:”Jika mereka menerima ajakanmu, beritahukanlah 
kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat lima waktu dan Allah mewajibkan zakat.(HR 
Jama’ah dari Ibnu Abbas). Inti hadis adalah perintah Rasulullah kepada Mu’adz untuk berdakwah 
mengajak ahlul kitab masuk Islam dan termasuk bagian dari kewajiban muslim adalah berzakat. 

176 Sebagai kepala Negara Rasulullah mengangkat Muadz untuk menjadi gubernur di 
Yaman pada tahun ke sepuluh hijriyah. Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, jilid I (Bayrūt:Dār al-Fikr, 
1983M/1403H),  276 

177Dalam riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan nama-nama petugas zakat yang dikirim oleh 
Rasulullah saw, yaitu:’Uyaynah bin His}n ke Banī Tamīm, Buraydah bin al-Has}ib ke Banū Aslām 
dan Banū Ghifar, al ’Abbād bin Bis}r al-As}hali diutus ke Banū Sulaym dan Banū Muzanah, Rāfī’ 
bin Makit} diutus ke Banū Juhaynah, ‘Amr bin al-‘As} diutus ke Banū Fazarah, al-D}ah}h}ak bin 
Sufyan al-Kallabi diutus ke Banu Kilab, Busr bin Sufyān al-Ka’b ke BanūKa’ab, Ibnu al-Lutbiyah 
al-Azdi diutus ke Banū Dzibyan, dan petugas dari Banū Sa’ad Hudzaim. Selain itu Rasulullah 
mengutus Muhājir bin Abu Umayyah ke daerah Shan’a, Ziyad bin Labid diutus e Hadramawt, 
‘Adi bin Hātim diutus ke Banu Thay dan Banu Asad, Malik bin Nuwairah diutus ke Banu 
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Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab shahih Muslim dinyatakan bahwa 

Rasulullah saw. pernah mengutus Umar bin al-Khaththab untuk memungut 

shadaqah. Beliau diberi upah sebagai balasan atas kerjanya sebagai ’amil.178 

Dengan upah yang diterima itu, para petugas zakat dilarang menerima hadiah. 

Hal ini seperti terjadi pada kasus Ibnu Lutbiah yang mendapat teguran dari 

Rasulullah.179 Keberadaan amil sangat penting karena di antara masyarakat ada 

yang memiliki harta, tetapi tidak mengetahui kewajiban zakat. Begitu pula ada 

yang memiliki harta, tetapi kikir sehingga harus diambil zakatnya.180 Amil 

berperan menjelaskan hukum zakat bagi mereka yang sudah kena wajib zakat, 

serta mengingatkan kewajiban bagi mereka yang lalai. Rasulullah sebagai Rasul 

dan kepala negara mengangkat para pegawai zakat untuk melaksanakan 

pemungutan dan pendistribusian zakat.  

Semua itu menunjukkan adanya hubungan erat antara pemerintah yang 

berada di bawah kendali Rasulullah saw. dengan masyarakat dalam 

melaksanakan ajaran Islam. Pemerintah menjadi pengawas dan pembimbing 

pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, zakat pada 

saat itu merupakan salah satu sumber pendanaan bagi bangsa dan kesejahteraan 

masyarakat dhu’afa khususnya kaum fakir miskin serta bekal bagi para mujahid. 

Zakat yang memiliki aturan khusus antara sisi kemanusiaan dan 

keislaman diatur dan didistribusikan sesuai ketetapan al-Qur’an. Zakat yang 

                                                                                                                                 
Hanzalah, Zubraqan bin Nadr dan Qais bin ‘As}im diutus ke Bani Sa’ad, al-‘Alā’ bin Had}ramī 
diutus ke Bahrayn, dan ‘Ali diutus memungut zakat ke Banū Najrān dan kembali kepada mereka 
untuk menarik pajaknya.  Lihat: Yūsuf al-Qard}āwī, Fiqh al-Zakah, Juz II, (Kairo: Maktabah 
Wahbah, 1994M/1414H), Cet. XXI,  797-798 

178 Bunyi hadis tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut: 

أعطه أفقر مىن ؟ : وعن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول 
رواه (ل خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا املال وانت غري مشر ف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك فيقو

).  مسلم . Lihat:Muh}ammad bin Ismā’īl al-Kah}lānī, Subul al-Salām, Juz II (Bandung:Dahlān, t.t.), 

hlm 149; H}asan Sulaymān al-Nūrī dan ‘Alwi Abbās al-Mālikī, Ibānāt al-Ahkām Sharh Bulūgh al-
Marām, Juz II, 363  

179Muslim,  S}ah}īh} Muslim, Bāb Tah}rīm Hudāyā al-‘Ummāl, Juz II (Dār Ih}yā al-Kutub 
al-Indonesia,t.t),127-128 

180al-Nawāwī, al-Majmū’, juz 6, 167.  
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terkumpul dari berbagai wilayah disimpan di baitul mal dan dikeluarkan pada 

pos-pos tertentu. Baitul mal sebagai lumbung keuangan kaum muslimin 

menampung sumber-sumber pendapatan negara seperti pajak, upeti, ghanimah, 

dan harta lain serta bagian untuk menampung zakat. Oleh karena itu, baitul mal 

dibagi berdasarkan sumber keuangan itu berasal.181 Adanya pembagian itu untuk 

memudahkan penyaluran dan peruntukkannya sesuai aturan yang ditetapkan 

dalam syari’at. 

Kebiasaan tersebut terus dilanjutkan para sahabat, dimana pada masa Abu 

Bakar ia menjadi penanggung jawab zakat, begitu pula Umar sepeninggal Abu 

Bakar, dan berlanjut sampai pada masa Usman. Namun, pasca terbunuhnya 

Usman, masyarakat ada  yang menyerahkan zakat kepada pemerintah dan ada 

pula yang langsung memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. 

Termasuk di antara orang yang langsung menyerahkan zakat kepada yang berhak 

adalah Abdullah bin Umar.182 Tampaknya, pemerintah saat itu kurang mendapat 

kepercayaan dari masyarakat. Padahal, dalam hal pembayaran zakat, apabila 

zakat itu diselewengkan, pembayar zakat tidak menanggung dosa. Orang yang 

bertanggung jawab atas penyelewengan harta zakat adalah mereka yang 

melakukannya.  

Dalam hal ini Rasulullah pernah ditanya:”Apabila aku membayar zakat 

pada utusanmu, maka apakah aku terlepas dari kewajiban membayar zakat itu 

terhadap Allah dan Rasul-Nya?” Nabi menjawab:”Ya, jika engkau membayar 

zakat pada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban zakat kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Bagimu pahala zakat, dan dosa bagi orang yang menukar 

                                                
181Bayt al māl terbagi menjadi empat bagian yaitu: Pertama, baitul mal untuk 

menampung ghanīmah, rikāz; Kedua, Bayt al māl untuk menampung shadaqah berupa binatang, 
hasil pertanian, dan zakat dari para pedagang; ketiga, baitul mal untuk pajak dan upeti; keempat 
baitul mal untuk menyimpan barang-barang temuan yang tidak diketahui tetapi hanya suami atau 
isteri  sehingga tidak bisa dikembalikan, demikian pula harta diyat pembunuh yang tidak ada 
walinya. Lihat: Ibnu ‘Ābidīn, Hāshiyah Rad al-Mukhtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-
Abs}âr Fiqh Abū H}anīfah, Juz II, (Bayrūt:Dār al-Fikr, 1421M/2000H), 337-338 

182 Abū Ubayd al-Qāsim, Kitāb al-Amwāl, no. 1788, (Bayrūt:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.t.),  562 
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zakat itu.”183   Ungkapan Rasulullah itu mengandung pengertian bahwa zakat 

yang sudah ditunaikan oleh para wajib zakat menjadikan orang tersebut bebas 

dari tanggungan kewajiban membayar zakat sekalipun zakat yang diserahkan 

kepada petugas (amil) itu tidak sampai kepada mustahik atau ada 

penyelewengan.  

Namun, dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat, setiap orang 

memiliki kewajiban untuk amar ma’ruf nahi munkar apabila melihat adanya 

penyelewengan terhadap harta zakat yang menjadi amanah di tangan para ‘amil. 

Oleh karena itu, para ‘amil yang ditunjuk untuk menarik harta zakat harus 

memiliki sifat amanah.   

Dalam hal pemungutan zakat, pemerintah yang berkuasa harus adil. 

Sehubungan hal tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa kaum muslimin tidak 

boleh menyerahkan zakat kepada pemerintahan zalim yang akan merusak Islam. 

Kaum muslimin harus menyerahkan harta zakat kepada pemerintahan Islam 

dengan pemimpinnya yang muslim walaupun dalam sebagian hukum di Negara 

tersebut tidak adil.184 Hal ini mengindikasikan bahwa hanya pemerintahan Islam 

yang wajib memungut dan mengelola harta zakat.  Pemerintah yang berdasar 

Islam memiliki peraturan perundang-undangan yang berdasar kepada al-Quran 

dan sunnah. 

Jika berpegang kepada pendapat Rasyid Ridha yang mengharuskan 

pemerintah pengelola zakat itu harus pemerintahan Islam yang adil,  untuk kasus 

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam tampaknya masih 

perlu dianalisa. Indonesia sebuah Negara kesatuan  yang berdasarkan Pancasila 

melindungi segenap warganya untuk melaksanakan ajaran agama yang 

                                                
183 Hadis riwayat Ahmad dari Anas sebagai berikut:  

حسيب يا رسول اهللا و إذا اديت الزكاة اىل رسولك : فقال اتى رجل من بىن متيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو: عن أنس قال
نعم إذا اديتها اىل رسوىل فقد برئت منها فلك اجرها وامثهما على من بدهلا : فقد برئت منها اىل اهللا ورسوله؟ فقال رسول اهللا

  )رواه امحد(
184 Sayid Sāiq, Fiqh al-Sunnah, jilid I (Bayrūt:Dār al-Fikr, 1983M/1403H),  341 
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dianutnya. Indonesia juga sebagai Negara hukum185 menjunjung tinggi hukum 

dan memperlakukan semua masyarakat sama di hadapan hukum. Dalam 

pengelolaan zakat, upaya penyatuan pengelolaan zakat dalam satu komando 

dapat saja dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan maslahat di 

dalamnya. 

 Namun, adanya pengelolaan zakat yang saat ini sudah ada dua bentuk 

antara lembaga yang dibentuk pemerintah dan masyarakat (lembaga amil 

zakat/LAZ) dan masing-masing sudah melakukan kegiatan, perhatian utama 

tidak terfokus  pada masalah penyatuan pengeloaan, walaupun dasar penyatuan 

tersebut dilatarbelakangi oleh kecilnya dana zakat yang terkumpul. Masih 

lemahnya pengetahuan masyarakat tentang penunaian zakat melalui lembaga 

serta objek zakat itu sendiri. Sehingga perlu peningkatan sosialisasi pengetahuan 

zakat bagi masyarakat. Masalah yang urgen untuk diperhatikan yaitu  

peningkatan mutu pendayagunaan dan pemanfaatan zakat. 

 Efektifitas pemanfaatan zakat dapat terwujud manakala adanya sinergi 

antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Regulasi serta 

pembagian wewenang  dan tugas harus jelas antara pemerintah dengan lembaga 

amil zakat. Pemerintah sebagai regulator harus memainkan perannya dengan baik 

sehingga tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan harta zakat baik oleh 

lembaga zakat pemerintah maupun swasta.  Pemerintah sebagai pelindung 

lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta) harus dapat 

berfungsi dengan baik.  

 
2. Pendayagunaan dan Pengelolaan zakat 

 Pengelolaan zakat sebagaimana disebut dalam UU RI No. 38 merupakan 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

                                                
185 Menurut Tahir Azhari dengan merujuk pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan 

bahwa ada dua bentuk mulk siyasi yaitu siyasah diniyah dan siyasah ‘aqliyah. Siyasah diniyah 
diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam yang memiliki prinsip-prinisp: kekuasaan sebagai 
amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Lihat: Muhammad   
Tahir Azhary, Negara Hukum  (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64 
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pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.186 Pengelolaan dan 

Pendayagunaan zakat sebagai bentuk dari manajemen zakat menjadi pembicaraan 

yang tidak terlepas dari perdebatan. Ada beberapa masalah dalam pendayagunaan 

dan pengelolaan zakat, yaitu: Pertama: distribusi pembagian zakat kepada para 

mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yaitu mengenai pemerataan 

pembagian harta zakat), apakah harus merata atau hanya sebagian. Kedua, 

pengembangan harta zakat oleh pengumpul zakat, dan ketiga regulasi zakat. 

a. Distribusi Zakat Kepada Mustahik 

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 

delapan kelompok, yaitu: fakir, miskin, amil, mu’allaf, riqab, orang yang 

berutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), dan orang 

yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Dalam masalah penyaluran harta zakat ulama 

berbeda pendapat tentang distribusi zakat. Al-Sha>fi’i> dan pengikutnya 

berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada delapan kelompok secara 

merata187 sesuai dengan petunjuk al-Qur’an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan 

menurut Abu> H{ani>fah188, Ahmad189 dan murid-murid (ash}ab) Abu> H{ani>fah boleh 

memberikan zakat hanya kepada sebagian tidak semua as}naf yang delapan. 

Sementara Malik berpendapat bahwa pemberian zakat didahulukan berdasarkan 

tingkat kebutuhan.190 Artinya, kelompok yang paling membutuhkan didahulukan 

atas yang lainnya. Para ulama mazhab juga berpendapat tentang larangan 

pemindahan zakat dari suatu negara ke negara lain. Demikian pendapat Malik191 

dan al-Sha>fi’i>192. Sedangkan Abu> H{ani>fah193 dan Ah}mad194 menyatakan boleh 

                                                
186 Pasal 1 Bab I UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 
187Muh}ammad bin Idrīs al-Shāfi’ī,  al-Umm, Juz II, (Bayrūt), 87.;Ibrāhīm bin ‘Alī bin 

Yūsuf al-Syirāzi>, al-Muhazzab, Juz I,170 
188Shams al-Dīn Abū Bakar Abi Sahl al-Sharakhsi, al-Mabsu>th, Juz III, (Beiru>t: Da>r al-

Fikr, 1421H/2000M), Cet I, 15  
189Ibnu Qudāmah, al-Kāfī fī Fiqh Ibnu Hanbal, Juz I,  420. 
190Abd al-Rah}mān Shihāb al-Dīn al-Baghdādī, Irsyād al-Sa>lik, Juz I, (Ttp: al-Shirkah al-

Ifriqiyyah, t.t), 66 
191‘Abd al-Rah}mān Shiha>b al-Di>n al-Baghda>di>, Irsya>d, 66 
192Muhammad bin Idris al-Sha>fi’i>,  al-Umm, Juz II, (Beirut), 87. 
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memindahkan zakat dari suatu negara ke negara lain jika penduduk negara itu 

berkecukupan.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, menurut penulis zakat diberikan 

kepada sebagian kelompok berdasarkan tingkat kebutuhannya. Karena, tujuan 

zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Sedangkan para 

pegawai dapat digaji oleh pemerintah jika zakat itu dikelola langsung oleh 

pemerintah yang dapat diambil dari anggaran pendapatan negara. Namun, jika 

zakat itu tidak dipungut oleh pemerintah, maka amil mendapatkan bagian 

sebagai upah kerja. 

Zakat hanya diberikan kepada mustahik yang pantas menerimanya. 

Kepantasan antara lain suka menjalankan shari>’at agama seperti menunaikan 

ibadah salat. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, dia pun menyatakan  

bahwa orang-orang (mustahiq) zakat yang tidak suka melakukan salat tidak 

diberikan zakat kepadanya sampai ia bertaubat.195 Hal ini mesti demikian karena 

meninggalkan salat itu dosa besar. Tidak perlu memberikan pertolongan kepada 

pelaku maksiat sehingga bertaubat kepada Allah.196 Ungkapan tersebut 

menunjukkan suatu bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan harta zakat.  Harta 

zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang berakhlak baik.  

Yang demikian merupakan upaya agar harta zakat itu dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya dan terhindar dari penyelewengan yang menyebabkan tujuan 

zakat tidak tercapai. Upaya ini sebagai bentuk sad dhari>’ah. Karena hanya orang  

yang berakhlak baiklah yang memiliki komitmen untuk memanfaatkan harta 

zakat. Pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik 

merupakan tujuan utama, sehingga masalah penyaluran zakat tidak terletak pada 

pemerataan semua musthaik atau sebagian, tetapi dilihat dengan kondisi yang 

                                                                                                                                 
193Shams al-Dīn Abu Bakar Abi Shal al-Sharakhsi, al-Mabsūt}, Juz III, (Bayrūt: Dār al-

Fikr, 1421H/2000M), Cet I, 15 
194Ibnu Quda>mah, al-Ka>fi> fi> Fiqh Ibnu Hanbal, Juz I, 420. 
195 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, jilid I, (Bayrūt:Dār al-Fikr, 1983M/1403H), 405  
196 Sayid Sābiq, Fiqh., 342 
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ada dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi sebagai implikasi dari zakat 

itu sendiri. 

 

b.Pengembangan Harta Zakat 

Pengembangan (al-istithma>r) zakat yaitu berbagai upaya (kegiatan) yang 

dilakukan untuk mengembangkan harta zakat demi terwujudnya manfaat zakat 

bagi para mustahik. Bentuk  pengembangan zakat (al-istithma>r) ada empat 

yaitu:istighla>l, istimna>, dan intifa>’. Istighla>l yaitu semua bentuk usaha 

pengembangan harta zakat yang dikeluarkan dari bumi.Istimna> yaitu 

pengembangbiakan binatang. Dengan kata lain Istimna> yaitu bertambahnya 

binatang ternak dengan pengembangbiakan. Sedangkan  intifa>’ yaitu upaya 

pengelolaan harta zakat agar memberikan manfaat.197 Istilah  intifậ lebih bersifat 

umum karena mencakup berbagai bentuk upaya yang dilakukan untuk 

terwujudnya manfaat suatu benda. Bentuk pengembangan harta zakat agar 

bertambah secara umum merupakan upaya pendayagunaan atau peningkatan 

kuantitas benda zakat dan kualitasnya agar memberikan manfaat yang lebih 

banyak bagi para mustahik zakat. Bentuk pendayagunaan atau pengembangan 

harta zakat dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta jenis harta 

zakat itu sendiri.  

Ulama sepakat tentang kebolehan pengembangan harta zakat yang sudah 

disampaikan kepada para mustahik. Mereka dapat membelanjakan, 

mengembangbiakan, atau menjualnya sesuai dengan keinginan mereka, karena 

telah menjadi miliknya. Namun, dalam hal pengembangan harta zakat oleh 

pemerintah atau pengumpul zakat sebelum diberikan kepada mustahik terjadi 

perbedaan pendapat. Dalam hal ini ada dua kelompok yang berbeda, kelompok 

pertama membolehkan pengembangan zakat dan kelompok kedua menyatakan 

tidak boleh dilakukan pengembangan).  

                                                
197Muh}ammad Utsmān Shabīr, Istithmār Amwāl Zakāt, (makalah dinukil dari Kumpulan 

makalah ulama Shari’ah), 3 
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Kelompok yang berpendapat bahwa harta zakat tidak boleh 

dikembangkan oleh pemerintah atau pengumpul zakat terdiri dari: Wahbah al-

Zuhaili, Abdullah Ulwan, Muhammad ‘Atha al-Sayid, dan Muhammad Taqy al-

‘Utsmani>.198 Kelompok kedua berpendapat bahwa harta zakat dapat 

didayagunakan (dikembangkan). Mereka terdiri dari: Mus}t}afa al-Zarqa, Yusuf al-

Qardhawi, Abdul Fattah Abu Gadhat, Abdul ‘Aziz al-Khiyath, Abdul Salam al-

‘ubbadi, Muhammad Shalih al-Farfauri, Hasan Abdullah al-Amin, dan 

Muhammad Faruq al-Nabhan. Mus}t}afa Ah}mad Zarqa berpendapat bahwa al-

itstithmậr adalah pengembangan harta.  

Pengembangan harta zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

perdagangan, industri, atau cara lain dengan syarat dikelola oleh orang yang 

amanah dan terjaga. Yusuf al-Qardhawi berpendapat pula bahwa pengelolaan 

zakat dengan upaya-upaya seperti perdagangan atau industri yang memberikan 

pendapatan lebih banyak sehingga memberikan kecukupan bagi fuqara 

merupakan hal yang dapat dilakukan.199Sementara Faruq Nabhan memandang 

perlunya kementerian khusus yang menarik zakat dari orang-orang kaya serta 

membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.200 Pendapat 

Faruq Nabhan tersebut bertujuan agar pengelolaan zakat lebih optimal sehingga 

mencapai tujuan yang diinginkan sesuai misi syari’at Islam. 

Abdul Aziz al-Khiyâth, Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Yordan 

menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan harta zakat dalam berbagai 

bentuk kebaikan apakah industri, perdagangan merupakan hal penting untuk 

mewujudkan kemaslahatan. 201 Kelompok yang memandang perlunya 

pengembangan zakat didasarkan pada beberapa alasan: Pertama; bahwa Nabi 

saw. dan Khulafa> al-Rashidi>n mengembangkan harta zakat seperti unta, sapi, dan 

                                                
198Majalah Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, Cet III, Jilid I, 335-406  
199Yūsuf al-Qard}āwī Ắthār al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama’āt, dalam Muktamar 

zakat awal tahun 1984 hlm 45, dalam Muh}ammad Uthmān Shabir, Istithmār Amwāl al-Zakāh, 8. 
200Muh}ammad Fārūq  Nabhān, al-Ittih}ād al-Jamā’ī fî al-Tashrī’ al-Iqtis}ādī al-Islām,  293, 

488 
201al-Khiyāh, Tawz}īf Amwāl al-Zakāh fī Mashārī’ al-Zakāh  fī Masyārī’i Dhāti Rī’in 

bilā Tamlīk Fardiyy li al-mustahiq, dalam Majallāh Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, Cet. 3, jilid I, 371 
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kemabing. Hewan-hewan itu memiliki tempat penyimpanan, pemeliharan, 

tempat untuk menggembalakan dan berkembang biak. Demikian pula, ada para 

penggembalanya.  

Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi dalam riwayat al-Bukhari.202 

Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang harta zakat berupa binatang ternak yang 

diambil susunya. Kedua; berpegang kepada pemahaman tentang kata sabilillah 

sebagaimana dikutip al-Qafal dan disebut dalam tafsir al-Fakhr al-Razi bahwa 

sabilillah mencakup semua bentuk kebaikan termasuk membangun benteng, 

mesjid, pabrik-pabrik, dan lain-lain.203 Ketiga, kebolehan bagi pemerintah dalam 

keadaan darurat atau keperluan tertentu untuk membangun pabrik senjata untuk 

perang misalnya dimana hal itu merupakan suatu wakaf bagi kaum muslimin. 

Pendapat demikian menurut fukaha Hurasan sebagaimana dikutip al-

Nawawi.204Keempat,  berdasar pada hadis Nabi saw. yang menyuruh seorang 

sahabat agar menggunakan potensi yang dimiliki dan tidak boleh meminta-

minta.205 Kelima, berdasarkan qiyas terhadap pengembangan harta zakat setelah 

diterima dan diserahkan kepada mustahik zakat dengan tujuan dikembangkan. 

                                                
202 Hadis riwayat al-Bukhâri berbunyi sebagai berikut: 

هنع اللَّه يضسٍ رأَن نةُ عادا قَتثَندةَ حبعش نى عيحا يثَندح ددسا مثَندح  ملَه صخةَ فَريندا الْمووتةَ اجنيرع نا ماسأَنَّ ن
وا إِبِلَ الصأْتأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رسفَأَر داقُوا الذَّوتاسو ياعلُوا الرا فَقَتهالوأَبا وانِهأَلْب نوا مبرشفَي قَةد

مهنيأَع رمسو ملَهجأَرو مهيدأَي فَقَطَّع بِهِم يفَأُت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر بِالْح مكَهرتةَوارجونَ الْحضعي ةو  رأَب هعابت
 قلَابةَ وحميد وثَابِت عن أَنسٍ

Lihat:Muh}ammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-S}ah}īh}, Juz 5, 
365.  

203Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H}usayn al-Taymī al-Rāzī, Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī, Tafsīr 
al-Kabīr, Mafātih al-Ghayb, Juz 8, 76 

204Muh}ammad bin Syarf al-Nawāwī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadhdhab, Juz 6,.213.  
205 Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: 

نع سوني نى بيسا عنربةَ أَخلَمسم نب اللَّه دبا عثَندح كالنِ مسِ بأَن نع يفنكْرٍ الْحأَبِي ب نلَانَ عجنِ عرِ بضالْأَخ  

يش كتيي با ففَقَالَ أَم أَلُهسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النارِ أَتصالْأَن نلًا مجأَنَّ ربنو هضعب سلْبن لْسلَى حٌء قَالَ ب هضعطُ بس
ه علَيه وسلَّم بِيده وقَالَ من يشترِي وقَعب نشرب فيه من الْماِء قَالَ ائْتنِي بِهِما قَالَ فَأَتاه بِهِما فَأَخذَهما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

 نمٍ قَالَ مهرا بِدمذُها آخلٌ أَنجنِ قَالَ رذَيه اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمهرا بِدمذُها آخلٌ أَنجثَلَاثًا قَالَ ر نِ أَويترمٍ مهرلَى دع زِيدي
خرِ قَدوما فَأْتنِي بِه فَأَتاه بِه فَشد شترِ بِالْآوأَخذَ الدرهمينِ وأَعطَاهما الْأَنصارِي وقَالَ اشترِ بِأَحدهما طَعاما فَانبِذْه إِلَى أَهلك وا
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 Apabila pengembangan harta zakat itu merupakan suatu upaya agar 

menjaga pemenuhan kebutuhan dan tercapainya kecukupan, maka mendirikan 

pabrik atau usaha pertanian yang hasilnya untuk para mustahik adalah boleh. Hal 

itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik agar berkesinambungan. 

Pemikiran ini berdasar pada anjuran Nabi saw. untuk melakukan wakaf atau 

sedekah jariah.206 Keenam berdasarkan qiyas terhadap kebolehan 

mengembangkan harta anak yatim.207 Ketujuh, berdasarkan istihsan demi 

mewujudkan suatu kemaslahatan. Berdasarkan ketujuh alasan tentang kebolehan 

mengembangkan zakat ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, riwayat 

tradisi Nabi mengembangkan binatang ternak sebagai harta zakat bertujuan 

untuk pemeliharaan binatang tersebut bukan untuk mengembangbiakan harta 

zakat. Karena, tidak ada keterangan yang menyebutkan perintah untuk 

mengembangkan harta zakat termasuk  binatang ternak. Adanya binatang ternak 

yang beranak hal tersebut merupakan sesuatu yang alami. Ini terjadi, pada saat 

binatang itu belum diserahkan kepada mustahik.  

Sementara makna sabililla>h yang meliputi semua usaha kebaikan tidak 

relevan, karena banyak sekali bentuk-bentuk amal kebaikan yang dapat dilakukan 

oleh manusia. Namun, tidak semua amal kebaikan itu harus dibiayai dari zakat, 

sebagaimana kekhususan delapan kelompok (ashnaf) yang berhak menerima 

zakat. Adapun alasannya berupa hadis tentang waqaf untuk menjelaskan 

pengembangbiakan harta zakat tidak tepat. Karena, waqaf berbeda dengan zakat. 

Zakat hukumnya wajib, sedangkan waqaf hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, 

                                                                                                                                 
لَا أَرو بِعو بطتفَاح باذْه قَالَ لَه ثُم هدا بِيودع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يهلُ فجالر با فَذَهموي رشةَ عسمخ كني

 علَيه وسلَّم وقَد أَصاب عشرةَ دراهم فَاشترى بِبعضها ثَوبا وبِبعضها طَعاما فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه يحتطب ويبِيع فَجاَء
ةَ لَا تصلُح إِلَّا لثَلَاثَة لذي فَقْرٍ مدقعٍ أَو لذي غُرمٍ هذَا خير لَك من أَنْ تجِيَء الْمسأَلَةُ نكْتةً في وجهِك يوم الْقيامة إِنَّ الْمسأَلَ

 .Lihat:Abu Daud, Sunan Abu Dāwud, Juz 4, 449, no.1398 .مفْظعٍ أَو لذي دمٍ موجِعٍ

206 Nabi saw. bersabda : 

)رواه مسلم( له او ولد صالح يدعوصدفة جارية او علم ينتفع به : إذا مات اإلنسان انقطع عمله اال من ثالثة    

207 Dasarnya hadis Nabi saw. yang berbunyi:    ابتغوا ىف اموال اليتامى ال تأكلها الصدقة

)رواه البيهقى ىف سنن الكربى (  
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pengembangan harta zakat tidak dapat diqiyaskan kepada wakaf. Hal ini 

mengingat syarat dan rukun qiyas.208 Wakaf sebagai pemberian sunnah yang 

biasa disebut sadaqah jariah  memiliki aturan tersendiri. 

Alasan kelompok yang menyatakan tidak boleh dilakukannya 

pengembangan harta zakat, adalah sebagai berikut:209 Pertama; pengembangan 

harta zakat melalui industri, pertanian, atau perdagangan mengakibatkan 

tertundanya zakat untuk diterima oleh para mustahik. Kedua; pengembangan 

harta zakat denagn perdagangan dapat menimbulkan kerugian dan 

kesempitan.Ketiga; adanya pengembangan harta zakat akan memalingkan 

(merubah) zakat menjadi sedekah yang kebanyakan pada usaha-usaha yang 

berputar-putar. Keempat, pengembangan harta zakat menjadikan hilangnya 

kepemilikan individu mustahik. Ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan 

ulama yang mensyaratkan kepemilikan harta zakat sesuai dengan petunjuk Allah 

dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 60 tentang para mustahik zakat dimana ada 

lam lilmilk (lam yang menunjukkan kepemilikan).Alasan kelima dari larangan 

pengembnagan harta zakat adalah bahwa imam (pemerintah) atau orang yang 

mengumpulkan zakat memiliki kekuasaan sebatas amanah bukan untuk 

mengembangkan atau mengelola harta zakat.  

Berdasarkan keterangan di atas, alasan larangan pengembangan harta 

zakat memiliki kelemahan. Pertama, pengembangan harta zakat menimbulkan 

keterlambatan penerimaan harta zakat sebagaimana pendapat jumhur tidak 

menjadi larangan. Ulama mazhab menyatakan boleh mengakhirkan pembagian 

harta zakat kepada mustahik. Malikiyah membolehkan pembagian harta zakat 

sampai tahun kedua apabila hal itu merupakan hasil pertimbangan yang matang 

                                                
208 Persyaratan Qiyas yaitu: 1) Hukum asal adalah hukum syara’; 2) Hukum asal 

ditetapkan berdasarkan nash; 3) ‘Illat diketahui secara jelas; 4)’Illat memiliki kesesuaian dengan 
hukum;5)’Illat yang ada pada furu’ sama dengan ‘illat yang ada pada hukum asal. 
Lihat:Muh}ammad bin S}ālih} bin Muh}ammad al-‘Athimayn, al-Ushūl min ‘Ilm al-Ushūl (Dār Ibn 
al-Jawzī, 1426H), hlm 70-71. Adapun rukun qiyas yaitu: al-as}l, al-far’u, al-‘illat, dan al-
h}ukm.Lihat: Muh}ammad bin ‘Alī al-Shaukānī, Irshād al-Fuhūl ilā Tah}qīq min ‘Ilm al-Us}ūl, (Dār 
al-Kutub al-‘Arabiy, 1419H/1999M), Cet I, l04-105 

209Muh}ammad Uthmān Shābir, Istithmār Amwāl al-Zakāh, kumpulan makalah sarjana 
syari’ah, 2009,  9 
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(ijtihad). Ulama Hanabilah menyatakan bahwa pemerintah (imam) boleh 

mengakhirkan penyerahan harta zakat jika terdapat kesukaran.  

Sementara itu, Abu Ubaid menyatakan bahwa mengakhirkan penyerahan 

zakat pernah terjadi pada masa Umar bin Khaththab terutama pada masa sulit, 

dan penyerahan zakat dilakukan pada tahun berikutnya.210 Dengan demikian, 

mengakhirkan penyerahan harta zakat dalam kondisi tertentu dibenarkan. Kedua, 

pengembangan harta zakat merupakan sesuatu yang  menimbulkan kerugian 

tidak sepenuhnya benar. Karena, pengembangan harta zakat bertujuan agar harta 

tersebut memberikan manfaat lebih besar sehingga manfaat yang diperoleh pun 

besar dan harta zakat menjadi bertambah. Ketiga, adanya pengembangan harta 

zakat yang menghilangkan kepemilikan muzakki tidak beralasan. Karena, harta 

zakat yang disimpan di baitul mal atau berada pada pengumpul zakat tidak 

dimiliki sekelompok orang.  

Baitul mal atau rumah zakat merupakan lembaga yang memiliki 

kepemilikan  secara hukum,  dan pemilik harta tersebut adalah para mustahik 

sehingga yang demikian tidak menunjukkan hilangnya kepemilikan mustahik. 

Keempat, larangan pengembangan harta zakat dengan alasan bahwa pemerintah 

atau pengumpul zakat hanyalah memiliki amanah bukan untuk mengembangkan 

harta zakat. Kedudukan pemerintah dan pengumpul zakat yang memiliki 

kekuasaan mendapatkan amanah adalah benar. Namun, yang demikian tidak 

berarti dilarang pengembangan harta zakat.  

Jumhur ulama menyatakan boleh mengelola harta zakat, bahkan dijual 

pun karena suatu keperluan dibolehkan. Hal ini beralasan dengan suatu riwayat 

bahwa Rasulullah pernah melihat unta betina yang tinggi kurus dizakatkan. 

Ketika ditanyakan kepada pemberi zakat, ia menyatakan akan menjualnya dan 

dibelikan unta lain.211 Dalam kasus tersebut, unta yang dizakatkan tidak bagus 

                                                
210Abū Ubayd, Kitāb al-Amwāl, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), Cet II, 585 no. 

1897 
211Ibnu Qudāmah, al-Kāfī fī Fiqh Ibnu Hanbal, Juz I, 420 . Bunyi hadis selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 
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sehingga Rasulullah menanyakan kepada pemberi zakat. Pemberi zakat menjual 

unta yang mau dizakatkan itu serta menggantinya dengan unta lain yang sesuai 

dengan aturan syara’ yaitu harta zakat harus yang bagus. Dengan demikian, 

menjual atau mengembangkan harta zakat karena ada sesuatu yang dipandang 

lebih baik, maka diperbolehkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta zakat pada 

dasarnya harus segera diberikan kepada yang berhak (para mustahik). Dalam hal 

manajemen pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemberian 

zakat kepada mustahik disesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Tampaknya, mustahik zakat saat ini tidak semuanya lengkap 

sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 60. Riqa>b 

secara hukum sudah tidak ada, tetapi bentuk perbudakan dan penindasan masih 

terjadi. Demikian pula amil yang berasal dari pegawai pemerintah, sehingga dana 

zakat prioritas bagi kaum fakir miskin.  

Dalam kepemilikan harta zakat tetap milik mustahik yang dihimpun oleh 

pemerintah atau lembaga amil zakat atau rumah zakat. Harta zakat dapat dijual 

dalam kondisi tertentu serta manfaat harta zakat itu tetap bagi para mustahik. 

Zakat merupakan suatu ibadah ma>liah yang memiliki unsur  ta’aqquli. Hal 

pelaksanaan zakat sebagai ta’abbudi harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang 

telah memenuhi syarat. Sifat ta’aqquli dalam masalah zakat terkait pengelolaan 

serta pertimbangan penyaluran kepada mustahik dimana maslahat  yang lebih 

besar harus menjadi dasar pertimbangan utama untuk peningkatan kesejahteraan 

mustahik.  

 

c. Kajian terhadap Regulasi Zakat di Indonesia 

Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan 

dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Walaupun pada masa penjajahan 

kolonial,  Belanda  pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 

                                                                                                                                 
عن قيس ابن حازم روى ان النيب ص م رأى ىف ابل الصدقة ناقة كوماء فسأل فقال املصدق إىن ارجتعتها بابل فسكت رواه 

 سعيد بن منصور ومعىن اإلرجتاع ان يبيعها ويشتري بثمنها غريها    
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1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua 

pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal 

tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan 

tersebut tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.212 

Adanya larangan tersebut menunjukkan rasa takut dari pemerintah Belanda akan 

perjuangan umat Islam merebut kemerdekaannya. 

Setelah Indonesia merdeka, regulasi zakat di Indonesi belum ada. Untuk 

pertama kali,  regulasi zakat  di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian 

Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi 

Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian 

zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Pada tahun 1964 Kementerian 

Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan Perpu pengumpulan dan 

pembagian zakat dan pembentukan baitul mal. Namun, baik RUU dan Perpu ini 

belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Kemudian tahun 1967, Menteri 

Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967 

tanggal 5 Juli 1967, yang berisi penekanan bahwa pembayaran zakat adalah 

sebuah keniscayaan bagi masyarakat muslim, sehingga negara memiliki 

kewajiban untuk mengaturnya213. Menteri Agama juga mengirim surat kepada 

Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan, 

terkait Depkeu yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan 

Depsos yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial ke masyarakat. 

 Tanggapan yang diberikan Depkeu menyarankan zakat diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama.214 Berdasarkan masukan dan saran tersebut Menteri 

Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat. Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 

mengatur tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul 
                                                

212Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 250-251  

213Surat permohonan tersebut ditolak dan bersifat politis karena dicurigai akan 
berdirinya Negara Islam di Indonesia.  

214Surat itu diberi nomor D.15-1-5-25.Lihat: Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, 
Lembaga-lembaga Islam di Indonesia  (Jakarta:Rajawali Press, 1995), 254-255  
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zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ.215 Namun, atas seruan dan dorongan 

Presiden berturut-turut pada peringatan Isra’ Mi’raj dan Idul Fitri 1968 keluarlah 

Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 

tahun 1968.216  

Selanjutnya keluar Keppres no. 44 tahun 1969 pada tanggal 21 Mei 1969 

berisikan pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh 

Idham Chalid selaku Menko Kesra saat itu. Operasional surat keputusan Presiden 

diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1969 mengenai 

pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00.217 Namun, 

hasil pengumpulan zakat pada rekening tersebut selanjutnya tidak diketahui. 

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap dana zakat diprakarsai oleh Ali 

Sadikin selaku gubernur Pemerintah DKI Jakarta dengan membentuk Badan 

Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968.  

Selanjutnya berdiri lembaga sejenis di beberapa daerah seperti 

Kalimantan Timur tahun 1972, Sumatera Barat tahun 1973, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1985.218 Namun, 

keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum menampakkan hasil yang 

maksimal.  

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 

                                                
215Pada saat itu lembaga zakat berbentuk yayasan. Peraturan Menetri Agama No 4 tahun 

1968 itu ditandatangani oleh KHM. Dachlan selaku Menteri Agama saat itu..Lihat: Salinan 
Peraturan Menteri Agama no. 4 Tahun 1968 (Depag, Jakarta,1968).  

216Anjuran Presiden Soeharto ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No. 
07/PRIN/10/10/1968, tanggal 31 Oktober 1968. Presiden Soeharto menugaskan Ratu Alamsyah 
Prawiranegara, Azwar Hamid, dan Ali Affandi untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat. 
Pada sambutan Idul Fitri tanggal 2 Desember 1968 Presiden Soeharto kembali menegaskan 
masalah pengumpulan zakat. ,Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf 
(Jakarta:UI Press, 1991), 37 

217Andi Lolo Tonang dalam B. Wiwoho et.al (Ed), Zakat dan Pajak (Jakarta:Bina Rena 
Pariwara, 1992), 264-265  

218Nama lembaga pengelola zakat saat itu beragam ada yang BAZ, BAZIS, BAZI 
(dengan Infaq), Bakat atau Bazid (ditambah derma), Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta 
Agama Islam (Sumut) atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Lihat: Muhammad Daud Ali,  
Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), 37  
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Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah dan 

Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

 Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintah bersama DPR menyetujui 

lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat219. 

Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan 

UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji 

Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 

Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 

Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk 

melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.  

Berdasarkan uraian di atas, upaya pendirian lembaga pengelola zakat oleh 

pemerintah sudah dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Yang demikian itu 

menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru telah memiliki perhatian besar 

terhadap zakat. Karena zakat sebagai salah satu ibadah material yang memiliki 

manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan kaum dhu’afa, dan ini sangat 

menunjang program pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat. Namun, peraturan yang secara yuridis formal berupa undang-undang 

pengelolaan zakat baru lahir tahun 1999. Kelahiran UU No. 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat menambah peraturan perundangan hukum Islam yang 

berbeda dengan teori reception in complex dimana hukum Islam hanya dihayati 

dalam kehidupan keseharian, tetapi menjadi peraturan perundang-undangan 

(geschreven wettelijke regels). 

                                                
219UU RI No 38 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden BJ Habibie tanggal 

23 September 1999 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 164. Undang-
undang tersebut terdiri atas 10 Bab dan 25 pasal. Lahirnya UU tentang  pengelolaan zakat tidak 
terlepas dari politik umat Islam yang disertai adanya kesadaran agama yang tinggi. Lihat: Din 
Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru (Jakarta: Logos, 2001),  88 
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 Akan tetapi, materi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat masih memiliki kelemahan antara lain;1) Sanksi pidana dalam 

pasal 21 Bab VII hanya diberikan kepada amil zakat yang menyelewengkan harta 

zakat. Sementara itu, belum terdapat aturan khusus yang berupa tuntutan bagi 

pemilik harta (muzakki)  yang tidak menunaikan zakatnya. Akibatnya, undang-

undang zakat ini tidak sebatas aturan belaka dan tidak memiliki pengaruh besar 

bagi peningkatan kesadaran para muzakki. 2) Belum memuat peraturan tentang 

zakat profesi, padahal zakat penghasilan memiliki potensi yang sangat besar saat 

ini. 3) Tidak terdapat badan pengawas lembaga pengelola zakat, dalam Bab III 

pasal 6  butir (5) pengawas hanya internal yang menjadi bagian dari organisasi 

badan amil zakat. Semestinya, secara khusus disebutkan tugas pengawasan dan 

pengelolaan secara khusus agar tujuan zakat dapat terealisasi dengan baik. 

 

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Konsep Pemberdayaan 

Istilah pemberdayaan atau empowerment (bahasa Inggris) berasal dari 

kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan 

sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.220 Pemberdayaan 

menurut  Steven Shardlow221 memfokuskan pembahasan pada masalah 

bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol 

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan 

sesuai keinginan mereka.  

Sementara itu, suatu proses pemberdayaan menurut Malcolm Payne222 

pada dasarnya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait 

                                                
220Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan 

Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996), 62 
221Steven Shardlow, “Values, Ethics and Social Work” dalam Adams, Robert, Lena 

Dominelli dan Malcolm Payne (Eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates (London: 
MacMillan, 1998), 32  

222 Malcolm Payne, Modern Social Work Theory, Second Edition (London: Macmillan 
Press Ltd, 1997), 266 
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dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan.  Dengan demikian pemberdayaan itu merupakan suatu daya 

kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar 

terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat. 

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat tentu melibatkan berbagai 

elemen. Peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam pengembangan 

masyarakat.  

Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam suatu program 

meliputi beberapa tahapan yang meliputi: Tahap assesment, tahap perencanaan 

alternatif program atau kegiatan, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau 

kegiatan, dan terakhir tahap evaluasi (termasuk di dalamnya evaluasi input, 

proses, dan hasil.223 Keempat tahapan tersebut dapat ditempuh oleh setiap orang 

yang akan terlibat dalam sebuah kegiatan atau program pemberdayaan. 

Sementara itu, Hogan berpendapat bahwa proses pemberdayaan yang 

berkesinambungan sebagai suatu siklus terdiri dari lima tahapan utama.224 Semua 

tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus agar 

dapat diperoleh suatu perubahan dan proses perubahan dalam pengembangan itu 

dapat pula berasal dari pengalaman individu. 

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya 

akan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga akan 

meningkat tingkat kemakmurannya. Untuk melihat kemajuan suatu ekonomi 

menurut MA Mannan ada tiga hal yang menjadi tolak ukur, yaitu:1) pendapatan 

perkapita tinggi; 2) pendapatan perkapita terus naik; 3) kecenderungan kenaikan 

                                                
223Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi 

Komunitas  (Jakarta:FE-UI, 2003), 298 
224Kelima tahapan itu adalah: 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang 

memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/empowering experience). 2) 
Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan (discuss reasons for 
depowerment/empowerment). 3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (identify one 
problem or project). 4 Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (identify useful power bases). 
5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimpelementasikannya (develop and 
impelement action plan). Lihat: Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan 
Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Jakarta:FE-UI, 2003), 304-305 
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terus menerus dan mandiri.225 Kemandirian dalam bidang ekonomi merupakan 

suatu indikator teringgi untuk menilai kemajuan ekonomi. Karena, kemandirian 

menunjukkan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menuju masyarakat mandiri  

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Karena, 

pengembangan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun politik. 

Pemberdayaan sendiri seperti dikemukakan Jim Ife226 memuat dua pengertian 

yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan meliputi penguasaan klien atas 

pilihan dan kesempatan hidup, kebutuhan, ide atau gagasan, lembaga, sumber-

sumber, aktifitas ekonomi, dan reproduksi. Pengertian yang disampaikan Jim Ife 

tersebut dapat difahami karena dalam pemberdayaan meliputi dua pihak antara 

kelompok yang memiliki kekuatan dan kekuasaan serta kelompok yang menjadi 

objek perubahan. 

 

2.Pendekatan Pengembangan Masyarakat 

Pengembangan masyarakat sebagai  salah satu metode pekerjaan sosial 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan 

sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi 

sosial227 yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Dalam hal pengembangan masayarakat ada beberapa pendekatan yang bisa 

dilakukan:228Pertama, improvement vs transformation; kedua, proses vs hasil 

material; ketiga, self help vs technocratic, dan keempat uniformitas vs variasi 

lokal. Improvement approach (perubahan struktur) merupakan upaya perubahan 

                                                
225MA Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Dasar-Dasar Ekonomi Islam) 

(Yogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997),  378 
226Jim Ife, Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, 

Analysis and Practice (Australia: Longman, 1995), 61-64.  
227Edi Suharto, Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, Kajian Strategis 

Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006), Cet 
II, 37  

228 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat  (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 
2006), 44-70  
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yang berbasis kepada struktur sosial.229 Sedangkan perubahan sistem yang baru 

(transformation approach) merupakan perubahan yang terjadi pada level struktur 

masyarakat.  

Target utama dalam pendekatan pertama adalah perubahan struktur.230 

Dengan adanya perubahan struktur diharapkan dapat merubah kondisi kehidupan 

yang lebih baik. Mekanisme perubahan lain ada yang menitikberatkan pada 

proses suatu hasil pembangunan terwujud, yang biasa disebut pendekatan proses. 

Dengan berorientasi pada proses pembangunan lebih bersifat mendidik sehingga 

mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan tanggung jawab sosial warga 

masyarakat. Pada akhirnya akan menjadikan masyarakat mandiri sehingga 

intervensi dari pihak luar akan semakin berkurang. Pembangunan yang dilakukan 

berorientasi pada aspirasi, kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang ada pada 

masyarakat. Namun, pendekatan berbasis proses terkadang memerlukan 

terlibatnya berbagai pihak dan menyita waktu cukup lama, karena proses 

memotivasi masyarakat untuk memiliki niat melakukan perubahan terkadang 

lebih lama dari pelaksanaan pembangunan fisiknya sendiri.  

Oleh karena itu,   pendekatan hasil material (task conception) yang lebih 

menitikberatkan pada target diangap lebih cepat dimana metode perubahan dan 

inisiatif dilakukan oleh pihak luar. Perubahan sikap masyarakat akan mengikuti 

dengan sendirinya. Pada sisi lain, pendekatan ini pun menimbulkan bentuk 

masyarakat yang ketergantungan. Artinya, masyarakat akan membangun jika ada 

intervensi dari pihak luar. Penyebab lain karena tidak berorientasi pada kondisi, 

kebutuhan, dan permasalahan masyarakat sendiri. 

Proses pembangunan masyarakat ada yang menggunakan potensi dan 

kekuatan dari luar dan ada yang menggunakan kekuatan dan potensi dari dalam. 

                                                
229Contoh improvement approach apabila diterapkan pada petani yaitu upaya 

meningkatkan hasilpertanian dengan tekonologi baru atau bibit unggul dan teknik bertani yang 
baik . Dalam metode ini dibutuhkan adanya penyuluh pertanian dan tidak ada perubahan system. 

230Contoh transformation approach apabila diterapkan pada petani yaitu upaya 
meningkatkan hasil pertanian dengan perubahan kepemilikan tanah pertanian yang asalnya sewa 
menjadi kepemilikan.  Hal ini dilakukan dengan membuka pemukiman baru yang menyediakan 
perumahan dan lahan bagi petani. Pada tempat baru itu petani  mengolah lahan  dan menjadi 
pemilik.  
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Pendekatan yang berorientasi pada potensi dan kekuatan dari dalam biasa disebut 

selfhelp approach. Pendekatan demikian menurut Lyon231 merupakan pendekatan 

yang didasarkan pada demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri.232 Prinsip 

demikian lebih humanis mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang 

aktif dan kreatif.  

Upaya pendekatan ini dapat dilakukan dengan menghilangkan berbagai 

hambatan seperti sifat fatalisme, ketergantungan, dan kurangnya rasa percaya 

diri yang ada pada setiap masyarakat. Sehingga muncul rasa percaya diri untuk 

memperbaiki nasib dan kondisi kehidupannya. Upaya perubahan akan semakin 

cepat jika adanya kerjasama antar individu dan kelompok masyarakat untuk 

memperbaiki lingkungannya.  

Walaupun demikian, selfhelp approach  tetap bersifat terbuka atas 

intervensi luar yang sifatnya membantu. Dalam hal ini pentingnya peran petugas 

lapangan yang membantu membina kemampuan (enabling process)233 bertindak 

sebagai fasilitator sebagai agen perubahan (change agent) dalam hubungan 

horizontal bukan dalam hubungan vertikal. Dengan pendekatan ini akan muncul 

potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat yang pada gilirannya akan 

meningkatkan potensi yang dimiliki sebelumnya.  

Pendekatan lain yang berbeda dengan selfhelp approach  adalah 

pendekatan technocratic yang didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat di 

negara berkembang terutama di pedesaan hanya mungkin melaksanakan 

perubahan dan pembaharuan apabila dimulai dengan intervensi pihak luar. 

Intervensi itu berupa tindakan memperkenalkan atau memaksakan penerapan 

suatu teknologi produksi yang modern.234 Intervensi dapat juga berupa 

                                                
231Larry Lyon,  Community in Urban Society (Chicago:Dorsey Press, 1987), 116 
232Jika dilihat dalam ajaran Islam, prinsip ini sesuai dengan konsep kebebasan bertindak 

menentukan nasib sendiri yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Ra’d/13:11.  
233Philip Combs dan Manzoor Ahmed, Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui 

Pendidikan Non Formal (Jakarta: Rajawali,1980), 106 
234Philip Combs dan Manzoor Ahmed, Memerangi Kemiskinan, 105 
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perumusan program pelaksanaan lengkap dengan instrumen dan fasilitas 

pendukung.  

Pendekatan technocratic dianggap memiliki kelebihan terutama dalam 

upaya mempercepat ketertinggalan. Pada umumnya, bentuk pendekatan 

technocratic memiliki pola vertikal. Pemerintah menyediakan berbagai paket 

program yang disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Keberhasilan program diukur dengan membandingkan kondisi fisik sebelumnya 

dengan program yang sudah dilakukan, atau dengan membandingkan komunitas 

yang menjadi sasaran program dengan komunitas lain sebagai control group. 

Dengan pendekatan tersebut diharapakn dapat mempercepat perkembangan 

sosial ekonomi masyarakat.  

Namun, pendekatan technocratic memiliki beberapa kelemahan, antara 

lain:1) Progarm yang dilakukan terkadang tidak tepat sasaran karena tidak 

mempertimbangkan kondisi masyarakat; 2) Tidak memberikan pendidikan 

kepada masyarakat untuk mandiri; 3) Membutuhkan dana cukup besar untuk 

pelaksanaan alih teknologi dan skill; 4) Membutuhkan banyak tenaga penyuluh 

dan tenaga teknis; 4) Kurang mengembangkan prakarsa dan potensi lokal.  

 Pendekatan lain yang hampir serupa dengan technocratic yaitu 

pendekatan yang menitikberatkan pada keseragaman yang biasa disebut blueprint 

approach235 atau disebut uniformitas.  Dalam pendekatan ini, program yang 

dilaksanakan bersifat seragam untuk komunitas yang beragam. Pendanaan dan 

sumber daya disediakan oleh pemerintah pusat, karena semua desain dirancang 

oleh pusat. Dengan sifatnya yang top down menyebabkan program ini tidak 

menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sehingga mubazir karena 

tidak tepat sasaran.  

Sementara itu, kebalikan dari pendekatan uniformitas adalah pendekatan 

yang menekankan pada potensi lokal yang variatif. Pendekatan tersebut bersifat  

adaptif dan fleksibel karena program yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi 

                                                
235David C Korten dan Sjahrir,  Pembangunan Berdimensi Kerakyatan  (Jakarta: 

Yayasan Obor,  1988), 241 
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masyarakat lokal. Masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah, 

perencanaan, dan pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh 

rangkaian program memberikan tanggungjawab besar bagi pembangunan 

wilayahnya.  

Masyarakat dituntut untuk bersama-sama melakukan upaya dengan 

komitmen bersama dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal 

ini diperlukan adanya komitmen bersama yang disebut Durkheim dengan 

solidaritas236.  Pemberdayaan  masyarakat lokal secara tidak langsung akan 

mengurangi beban pemerintah pusat. Dalam pendekatan ini harus dihindari 

adanya sifat egoisitis dari pihak lokal sehingga menutup pihak lain untuk ikut 

terlibat di dalamnya. Karena, pembangunan masyarakat lokal melibatkan pula 

unsur regional dan nasional.  

Namun, perlu diperhatikan pembagian yang tegas  dan jelas kewenangan 

masing-masing pihak agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. 

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya merubah kehidupan masyarakat dalam 

aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan menuju terwujudnya masyarakat mandiri 

dan sejahtera.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang 

tepat dalam pengembangan masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:1) 

Menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mandiri; 2) Tidak menimbulkan 

ketergantungan; 3) Menumbuhkan kreativitas;  4) Tidak membutuhkan waktu 

lama; 5) Tidak membutuhkan biaya yang banyak; 6) Berkesinambungan; 7) 

Mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik; 8) Menumbuhkan jiwa gotong 

royong dan solidaritas antar sesama.  

  

 

 

 

                                                
236Ram A. Cnaan dan Jack Rothman, “Locality Development and The Building of 

Community” Dalam Jack Rothman dkk (Ed), Strategies of Community Intervention Macro 
Practice (Illinois: F.E Peacock Pblishers, t.t.), 245 
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BAB III 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)  

DALAM REALITAS MANAJEMEN MUTU KINERJA  
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT 

 
 

A. Deskripsi Manajemen Mutu Kinerja Lembaga Pengelola Zakat 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta, 

Dompet Dhuafa (DD) Republika dan Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid 

terkait variabel yang berhubungan dengan mutu kinerja lembaga adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepemimpinan 

Pengetahuan tentang visi dan misi lembaga merupakan hal penting bagi 

setiap pegawai (‘a>mil).237 Untuk itu, visi dan misi disampaikan kepada para 

pegawai saat mulai bekerja dalam bentuk pelatihan serta pada kegiatan rutin bagi 

keseluruhan pegawai. Intensitas pertemuan ditentukan secara berkala, ada yang 

mingguan, bulanan, serta akhir tahun. Kegiatan pertemuan rutin, pelatihan238 

termasuk di dalamnya evaluasi, silaturrahmi antar pegawai. 

2. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat 

rencana kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan. Setiap lembaga pengelola 

zakat memiliki RENSTRA lembaga. Demikian pula strategi pencapaian, rencana 

tindakan (action plan) dan indikator kunci.  

3. Fokus Pada Pengelolaan Mustahik dan Muzaki 

                                                
237Visi dan misi lembaga pengelola zakat merupakan pijakan program yang akan 

dilaksanakan dalam seluruh kegiatan lembaga. Visi dan misi setiap lembaga disebutkan pada 
bagian selanjutnya. 
 

238Pelatihan diadakan untuk meningkatkan kemampuan amil. Sebagai contoh BAZNAS 
memiliki program Pelatihan Pengembangan Kapasitas Organisasi yang meliputi: Manajemen 
Strategis, Perencanaan dan Manajemen Program, Manajemen Keorganisasian, Manajemen 
Keuangan, Fundraising, dan Komunikasi, Media & Public Relation. Sumber: Company Profile 
BAZNAS 2010.  

  



105 
 

Data mustahik dan muzakki terhimpun dalam data base. Dengan adanya 

data tersebut dapat diketahui jumlah muzakki dan mustahik yang ada pada 

lembaga. Data muzakki dan mustahik pada lembaga pengelola zakat baik 

BAZNAS, BAZIS DKI, DD Republika, maupun DPU Daarut Tauhid dapat 

dilihat dalam media website masing-masing.239 

4. Pengukuran dan Analisis Manajemen 

Pengukuran kinerja lembaga tertuang dalam bentuk laporan rutin tertulis 

kinerja unit setiap lembaga.240 Dalam hal ini BAZNAS memiliki standarisasi 

manajemen mutu dan IT OPZ241 sehingga diperoleh sertifikat ISO. 

5. Sumber Daya ‘a>mil 

Sumber daya manusia dalam hal ini ‘a>mil (pegawai) merupakan faktor yang 

sangat penting dalam kegiatan operasinal lembaga pengelola zakat. Semua 

lembaga pengelola zakat memberikan gaji/insentif bagi para ‘a>mil. Begitu pula 

penghargaan atas prestasi yang dicapai.242 Assesmen keterlibatan dan kepuasan 

‘a>milin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

6. Pencapaian Hasil 

Hasil yang dicapai oleh lembaga pengelola zakat berupa dana ZIS yang 

terkumpul, pengelolaan dan penyalurannya. Dalam hal ini terdapat pula daftar 

                                                
239 Alamat website yang dapat diakses yaitu: BAZNAS (www.baznas.go.id), BAZIS DKI 

Jakarta (www.bazisdki.go.id), DD Republika (www.dompetdhuafa.or.id), DPU Daarut Tauhid 
(www.dpu-online.com) 

.  
240Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh semua lembaga. Salah satu contoh: Mid 

Year Review yang digunakan untuk mereview dan menilai kinerja selama setengah tahun yang 
telah berjalan dan untuk memperbaiki kinerja di tengah tahun berikutnya.Sumber:Dokumen End 
Year Review (manajerial), Sya’ban 1430/Agustus 2009 DD Repubilka. 

 
241Tahapannya sebagai berikut: Workshop konsultasi nasional:Sosialisasi dan 

implementasi  Sistem Manajemen Mutu, Penggunaan Sistem Aplikasi SIMZAKI bersama 
Pengukuran Indeks Kesehatan OPZ, Penyusunan Kerangka Analisis dan Alat Analisis, Workshop 
Konsultasi Nasional Penetapan Indeks Kesehatan OPZ, Proses scoring, Kompilasi data dan 
penyusunan laporan, dan Rekomendasi dan diseminasi hasil. Sumber: Company Profile BAZNAS 
2010 

 
242Penjelasan lengkap masing-masing lembaga dijelaskan pada bagian selanjutnya 

mengenai SDM.  
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mustahik dan muzakki dalam periode tertentu243. Setiap lembaga memiliki daftar 

capaian hasil serta penyalurannya. 

Penjelasan secara rinci dari deskripsi kinerja lembaga pengelola zakat 

(BAZNAS, BAZIS DKI Jakarta, DD Republika, dan DPU Daarut Tauhid) 

disajikan dalam uraian yang meliputi : manajemen penghimpunan zakat 

(Fundrising Management), Manajemen Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat 

(Empowering Management), Manajemen Keuangan dan Akuntansi (Finance and 

Accounting Management) dan Manajemen ‘A<mil (‘A<mil Management).  

 

B. Manajemen Penghimpunan Zakat (Fundrising Management) 

Fundrising merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan 

sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, 

perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan.244 Dengan 

demikian kegiatan fundrising bertujuan untuk menghimpun dana dari donatur.  

Fundrising juga merupakan sarana untuk menghimpun simpatisan dan 

pendukung. Kegiatan fundrising dapat pula menjadi sarana dalam upaya 

membangun citra lembaga dan menjadi tujuan utamanya memberikan kepuasan 

bagi para donatur. Bagi lembaga yang didirikan untuk melaksanakan syari’at 

agama seperti lembaga pengelola zakat, kegiatan fundrising ditujukan untuk 

melaksanakan tujuan dari pemberlakuan shari’ah itu sendiri yaitu mewujudkan 

kemaslahatan, membangun kemandirian umat, dan terwujudnya keadilan 

distributif245 sehingga dapat merubah kehidupan para mustahik idealnya mereka 

menjadi muzakki.  

                                                
243Data mustahik dan muzakki tidak penulis cantumkan  hal ini mengingat ada bantuan 

kepada musahik yang tidak dicatat perorangan seperti bnatuan untuk korban bencana yang 
jumahnya sangat banyak. 

244Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundrising (Depok: PIRAMEDIA, 2005), 
Cet. I., 4  

245Petunjuk ini secara jelas dapat dilihat dalam al-Qur’an surat QS. al-Hashr/59:7  yang 
didalamnya tercantum ayat    كى ال يكون دولة بني األغنياء منكم  (agar kekayaan itu tidak terkonsentrasi pada 
kelompok kaya saja)   
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Lembaga pengelola zakat memiliki fungsi antara lain mengumpulkan atau 

menghimpuan  zakat sesuai dengan ketentuan agama246 baik yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintah berupa Badan Amil Zakat mulai dari tingkat kecamatan, 

kabupaten/Kotamadya, Propinsi sampai BAZNAS maupun lembaga pengelola 

zakat yang didirikan oleh masyarakat yang dinamakan Lembaga Amil Zakat. 

Seluruh kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat berpedoman 

kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998 Tentang 

Pengelolaan Zakat. Pada bagian ini akan dibahas tentang pengalaman beberapa 

lembaga pengelola zakat dalam hal pengumpulan, pendayagunaan zakat, dan 

manajemen sumber daya manusia (‘a>mil).  

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)247 

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat tingkat nasional. Jaringan 

pengelola BAZNAS ada di seluruh nusantara yang terdiri dari 33 Badan Amil 

Zakat Daerah Tingkat Propinsi248, 240 Badan Amil Zakat Tingkat 

                                                
246Pasal 8 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 
247BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001. Landasan Syar'i Berdirinya BAZNAS yaitu 
QS al-Taubah : 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa 
mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui." Jumhur ulama menyatakan bahwa yang 
berhak melakukan pengambilan sebagaimana kata "Ambillah" yang tercantum pada ayat tersebut 
adalah pemerintah. " Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridlai keduanya. Ia berkata : Serahkanlah 
sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian 
(HR Baihaqi). QS al-Taubah : 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan.. Tugas Pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu : 1) 
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat; 2) Mengarahkan masyarakat mencapai 
kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; 3) Meningkatkan status 
mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan 
ekonomi masyarakat; 4) Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di 
kalangan mustahik; 5)  Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan 
dalam mengelola zakat; 6)Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya; 7)  Memperkuat 
jaringan antar organisasi pengelola zakat. Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS 
dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan 
agama. Sumber:www.baznas.go.id. 28/01/2010, 09:08 PM 

248Seluruh BAZDA (Badan Amil Daerah) berada di seluruh wilayah Indonesia, 33 
Provinsi dengan urutan sebagai berikut: BAZDA Nanggro Aceh Darussalam, BAZDA Sumut, 
BAZDA Sumbar, BAZDA Riau, BAZDA Sumsel, BAZDA Jambi, BAZDA Bengkulu, BAZDA 
Bandar Lampung, BAZDA Bangka Belitung, BAZDA Banten, BAZDA DKI, BAZDA Jabar, 
BAZDA Jateng, BAZDA Yogyakarta, BAZDA Jatim, BAZDA Kalbar, BAZDA Kalteng, 
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Kabupaten/Kota dengan BAZ Kecamatan, 30 Lembaga ‘a>mil Zakat Tingkat 

Pusat, 84 mitra pelayanan Zakat Nasional dan KBRI/KJRI,249 19 mitra Unit 

Salur Zakat Daerah.250 Jaringan Pengelola Zakat adalah bidang yang memiliki 

tugas untuk melakukan kemitraan dengan Organisasi Pengelola Zakat.  

Pengembangan Jaringan memiliki konsent untuk mendampingi Organisasi 

Pengelola Zakat dalam hal pengembangan organisasi dan kemitraan dengan 

lembaga sejenis. Bidang ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi 

pengumpulan database OPZ secara nasional. Dengan banyaknya Unit Pelayanan 

Zakat (UPZ) yang tersebar di beberapa departemen dan Kantor Kedutaan yang 

berada di beberapa negara menjadikan BAZNAS sebagai Badan ‘a>mil Zakat yang 

memiliki jangkauan sangat luas.  

Untuk memudahkan layanan dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS, 

strategi yang digunakan yaitu: pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 

Kerjasama Program PKBL dan CSR, Donasi ritail dana kemanusiaan, 

pembayaran lewat konter layanan ZIS, melalui UPZ Mitra BAZNAS, melalui 

bank:ATM (transfer, phone & internet  banking), layanan jemput zakat, layanan 

donasi lewat sms, Pendaftaran lewat zakat on-line, dan lain-lain 251 . Adapun 

kebijakan BAZNAS dalam penghimpunan dana yaitu bahwa jenis dana yang 

dihimpun berupa zakat252, infaq, shadaqah, dana CSR &BL, comdev perusahaan, 

                                                                                                                                 
BAZDA Kaltim, BAZDA Kalsel, BAZDA NTB, BAZDA NTT, BAZDA Sulut, BAZDA 
Sulteng, BAZDA Sultenggara, BAZDA Sulsel, BAZDA Gorontalo, BAZDA Maluku, BAZDA 
Maluku Utara, BAZDA Irian Jaya ( Papua), BAZDA Irian Jaya Barat, BAZDA Irian Jaya 
Tengah, dan  BAZDA Kepulauan Riau. Sumber: www.baznas.go.id. 28/01/2010, 09:08 PM 

249Unit Pelayanan Zakat Mitra BAZNAS yaitu UPZ Depdagri, UPZ Dep. Tenaga Kerja 
& Transmigrasi, UPZ Depag RI, UPZ Dephan, UPZ Departemen SDM RI, UPZ Kedubes RI 
Roma UPZ Kedubes RI Sana'a – Yaman, dan lain-lain. Sumber.www.baznas.go.id. 28/01/2010, 
09:08 PM 

250Mitra Unit Salur Zakat antara lain: Pusat Zakat Umat LAZ Persis Garut, USZ LAZ 
Cilacap, dan YP3M Demakijo Gamping Yogyakarta. Sumber www. BAZNAS. go.id. Data tahun 
2009 ada 33 BAZDA TK Provinsi, 240 BAZDA TK  Kabupaten / Kota  dengan BAZ Kecamatan, 30 LAZ 
TK Pusat, 84 Mitra Pelayanan Zakat Nasional dan KBRI/KJRI,  19 Mitra Unit Salur Daerah. Sumber: 
www.baznas.go.id. 28/01/2010, 09:08 PM 

251 Sumber: www.baznas.go.id. 28/01/2010, 09:08 PM 
252 Zakat yang diterima BAZNAS berupa zakat profesi, zakat penghasilan, perdagangan 

& perusahaan, pertanian & peternakan. Adapun analog (qiyas) yang diguankan dalam nishabnya 
adalah sebagai berikut: Zakat Profesi  analog dengan zakat pertanian (qiyas syabah) yaitu setara 
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dana hibah, dan lain-lain. Dengan banyaknya unit pengumpul zakat yang tersebar 

di beberapa tempat menjadikan BAZNAS memiliki peluang besar dalam 

menghimpun dana zakat dari masyarakat. Keberadaan unit pengumpul zakat 

yang biasa disebut UPZ berperan dalam mengumpulkan dana ZIS yang 

terkumpul dari para mustahik dan selanjutnya disalurkan  ke BAZNAS. Namun, 

tingkat kepercayaan masyarakat akan memberikan dampak besar bagi 

pengumpulan zakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang besar dapat diraih oleh 

BAZNAS apabila secara kelembagaan menunjukkan citra yang amanah, 

transparan, dan memiliki simpati dari masyarakat. 

2. Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)  DKI Jakarta  

 Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta merupakan 

salah satu BAZDA pertama di Indonesia. BAZIS DKI Jakarta didirikan oleh 

Gubernur Ali Sadikin dengan surat keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tanggal 5 

Desember tahun 1968 tentang Pembentukan Badan ‘a>mil Zakat, berdasarkan 

syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1973 Gubernur 

DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan No. D.III/B/14/6/73 tanggal 22 

Desember 1973 berisi penyempurnaan BAZ menjadi Badan Amil Zakat dan 

Infaq/Shadaqah yang berisi penyempurnaan BAZ menjadi Badan Amil Zakat dan 

Infaq/Shadaqah yangdisingkat menjadi BAZIS.253 Sebagai BAZDA yang lebih 

awal berdiri menjadikan BAZIS DKI memiliki pengalaman cukup lama dalam 

manajemen zakat. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2006 

Bab III Pasal 7, pengumpulan ZIS dilakukan dengan tiga cara, yaitu:254 a) melalui 

petugas operasional; b) melalui bank; dan c) melalui petugas pemungut yang 

                                                                                                                                 
524 kg beras, Kadar : 2,5% dari penghasilan , Pembayaran setiap menerima penghasilan (tidak 
ada haul), Penghasilan  Bruto. Sumber: Company Profile BAZNAS, 2010 

253Kantor BAZIS DKI saat ini berada di Lt 3 Gedung Prasada Sasana Karya Jl. Suryo 
Pranoto No. 8 Jakarta Pusat. Telp. (021) 314-4023, 3901367. Fax:(021)638-66761. 
Website:www.bazisdki.go.id. Lihat: BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, 
Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006),  12-
13 

254Bazis DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS 
Provinsi DKI Jakarta, 2006), Cet. I,13 
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ditunjuk. Ada beberapa hal terkait dengan manajemen penghimpunan ZIS di 

BAZIS DKI Jakarta, yaitu: 

1) Sasaran. 

Sasaran penghimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim ibu kota yang 

dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu:2551) Masyarakat umum yang 

dikoordinasikan oleh Kepala Kelurahan yang dibantu oleh Ketua RT/RW 

serta tokoh agama atau pemuka masyarakat; 2) Karyawan/pegawai yang 

dikoordinasikan oleh kelurahan, kecamatan, Kotamadya dan BAZIS unit 

Satuan Kerja; 3) Para pengusaha nasional, hartawan, dan dermawan yang 

dikoordinasikan langsung oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta atas nama 

Gubernur; 4) Infaq dan shadaqah lewat sms; 5) Nasabah bank; 6) Jemaah 

calon haji dan Umroh 

Berdasarkan data tersebut, BAZIS DKI Jakarta memiliki dua kelompok 

muzakki ada yang tetap seperti pegawai di lingkungan pemerintah daerah DKI 

Jakarta maupun yang tidak tetap seperti masyarakat umum termasuk pengusaha. 

Keadaan demikian akan mempermudah dalam penghimpunan dana dan dapat 

terhimpun dalam jumlah besar. Strategi BAZIS DKI Jakarta dalam menghimpun 

dana menggunakan pendekatan struktural yaitu  Pemerintah DKI Jakarta yang 

memiliki wewenang penuh.  

Salah satu petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS di 

DKI Jakarta yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pedayagunaan 

Zakat, Infaq dan Shadaqah  oleh Badan Amil Zakat Provinsi DKI Jakarta. Dalam 

PerGub tersebut diatur tentang mekanisme pengumpulan ZIS serta tugas kerja 

bagian unit kerja pengumpul ZIS. BAZIS DKI Jakarta secara struktur meliputi 

BAZIS Provinsi, BAZIS Kotamadya, dan BAZIS Kelurahan /Kecamatan. Setiap 

tingkat masing-masing BAZIS di DKI Jakarta memiliki sasran muzakki, munfiq, 

dan mutashaddiq tersendiri.  

                                                
255BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZIS 

Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), 67-68 
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Muzakki untuk tiap jenjang wilayah diatur dalam Pasal 2 Bab II Peraturan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pedayagunaan ZIS BAZIS Provinsi DKI 

Jakarta.256 Gambaran struktur BAZIS DKI Jakarta sesuai dengan petunjuk 

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang tercantum 

dalam BAB III pasal 6.257 Struktur organisasi BAZIS berdasarkan 

struktur/susunan tata pemerintahan yang berlaku saat ini mulai dari Tingkat 

Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, sampai Kecamatan dan Kelurahan. Pembagian 

tugas serta sasaran para muzakki, munfiq, dan mutashaddiq akan mempermudah 

para pegawai/’a>mil dalam melakukan pendataan sehingga memperlancar 

pengumpulan zakat.  

 Dalam upaya pengumpulan ZIS, BAZIS DKI Jakarta melakukan langkah-

langkah strategis yang meliputi:2581) Mengadakan kerjasama teknis dengan 

lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS;   2) 

Mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan 

kebijakan) dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS optimal; 3) 

Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi 

dalam penyuluhan zakat, infaq, dan s}adaqah. 

                                                
256Pasal 2 BAB II Pengumpulan ZIS. Ayat satu berisi sasaran muzakki, munfiq, dan 

mutashaddiq BAZIS Povinsi yang meliputi:a. Perorangan terdiri dari:1)Pimpinan dan Karyawan 
Bank Pemerintah/Swasta, Pemerintah Pusat dan Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan/Koperasi & 
Kedutaan; 2) Anggota Legislatif; 3)Jama’ah Calhaj/Umroh;4)Mahasiswa; 5)Kalangan 
Profesional;6)Nasabah Bank, dan 7) Program Kemitraan. b. Perusahaan SwastaNasional/Daerah. 
c. BUMN/Daerah. Sedangkan sasaran muzakki, munfiq, dan mutashaddiq BAZIS 
Kotamadya/Kabupaten terdiri dari:a. Pejabat/karyawan yang berada dalam jajaran koordinasi 
Walikotamadya/Bupati; b. Perusahaan meliputi semua cabang BUMD, cabang BUMN, 
perusahaan swasta dan pusat-pusat pertokoan. c.Siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA. 
Adapun sasaran BAZIS tingkat Kelurahan meliputi para muzakki, mnfiq, dan mutashadiq yang 
terdiri dari pedagang/pemiliki took yang berada di wilayahKecamatan, para warga sekitar 
kelurahan, para pejabat/pimpinan, karyawan, dan mitra kerja sama. Sumber:Tim Penyusun, 
Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. DKI Jakarta, 2006), 40-41 

257Lebih lengkap lihat:Undang-Undang  RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 
Zakat (Bandung: Citra Umbara, 2007),165-166.  

258Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. 
DKI Jakarta, 2006), 70 
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 Semua langkah di atas dilakukan agar pengumpulan ZIS optimal sesuai 

terget yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dalam upaya 

pengumpulan ZIS telah menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Perencanaan 

(planning)259 merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah manajemen 

agar suatu program dapat terlaksana dengan baik. Upaya sosialisasi program dan 

kegiatan BAZIS DKI dilakukan beberapa cara, yaitu: media cetak260, media 

elektronik261 dan media lisan.262 Media yang digunakan BAZIS DKI Jakarta 

dalam mensosialisasikan program sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada 

saat ini dimana media telekomunikasi sudah menjadi sesuatu yang biasa 

digunakan oleh masyarakat.  

Media telekomunikasi juga merupakan sarana yang memberikan 

kemudahan dan kecepatan sehingga dapat menghemat waktu. Semua itu 

bertujuan untuk meningkatkan performance-nya agar kehadirannya dapat 

dirasakan oleh masyarakat.263 Penggunaan media yang lebih mudah diakses akan 

memudahkan komunikasi antara BAZIS dengan muzakki, munfiq maupun 

mutashaddiq.  

                                                
259Perencanaan (Planning) merupakan suatu proses merencanakan tujuan/sasaran dengan 

menetapkan teknik yang akan dilakukan. Lihta: Kathryn M. Bartol & David C. Martin, 
Management (Irwin McGraw-Hill, 1998), 5. 

260Misalnya Penyebarluasan informasi melalui media dakwah, cetak, elektronik, 
penerbitan majalah, buku, leaflet, banner, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain.Lihat: Tim 
Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. DKI Jakarta, 
2006), 70-71 

261Sarana yang digunakan yaitu internet dengan situs internet, 
homepage:http//www.bazisdki.go.id, email:webmaster@bazis dki.go.id, yang memuat kebutuhan 
lengkap informasi tentang BAZIS DKI. Selain itu ada saluran telpon khusus (hotline) dengan 
nomor: (021) 3144023, 3901367 dan faksimili (021) 3144579. Lihat: Tim Penyusun, Manajemen 
ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. DKI Jakarta, 2006), 70-71 

262Media  lisan yang dimaksud di sini yaitu khutbah-khutbah yang disampaikan para 
da’i. BAZIS DKI memmesan kepada para khatib agar menyampaikan khutbah terkait zakat, serta 
menyalurkannnya ke BAZIS DKI Jakarta.Lihat: Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi 
DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. DKI Jakarta, 2006), 70-71 

263Upaya pembenahan BAZIS DKI dalam hal managemen organisasi, system keuangan, 
dan system informasi manajemen dilakukan sejak tahun 1999 yaitu sejak keluarnya UU No. 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat:Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi 
DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. DKI Jakarta, 2006), 19 
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2) Perhitungan Zakat 

  Mengacu pada pasal 14 UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penghitungan zakat, 

yaitu:264 a) Muzaki melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama; 

b) Jika tidak dapat menghitung sendiri, muzaki dapat meminta bantuan kepada 

badan amil zakat dan badan amil zakat membantu muzaki untuk menghitungnya; 

c) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang 

bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

  Berdasarkan keterangan di atas, seorang muzaki yang menunaikan zakat 

membayar zakat setelah dikurangi pajak. Aturan tersebut memberikan 

keringanan kepada muzaki untuk membayar zakat. Namun, zakat yang 

dikeluarkan menjadi berkurang, sementara pajak tetap. Seyogianya, jumlah pajak 

yang berkurang bukan zakatnya, karena wajib zakat atas perintah agama, 

sedangkan pajak atas dasar perintah negara. 

Langkah-langkah BAZIS DKI Jakarta untuk meningkatkan performance-

nya merupakan upaya peningkatan mutu BAZIS DKI Jakarta dalam memberikan 

layanan dan manfaat kepada ummat. Terlebih BAZIS DKI Jakarta merupakan 

Badan Amil Zakat Daerah pertama yang berdiri di Indonesia. Sehingga 

keberadaannya dapat menjadi percontohan bagi Badan Amil Zakat Daerah 

lainnya di Indonesia. 

 

3.Dompet Dhuafa Republika 

Dompet Dhuafa (DD) Republika merupakan lembaga nirlaba yang sudah 

berdiri sejak awal 1993 terus berkembang menjadi lembaga yang terus mendapat 

kepercayaan masyarakat.265 Eri Sudewo266 mengatakan bahwa DD memantapkan 

                                                
264Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS Prov. 

DKI Jakarta, 2006), 68  
265Kelahiran DD Republika berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang 

banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. 
Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapa pun yang peduli kepada nasib dhuafa. 
Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo 
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posisinya sebagai lembaga yang modern dalam penggalangan  dan 

pendayagunaan ZIS. Sampai tahun 1999 telah berhasil mengumpulkan  dana 

lebih dari 11 miliar.267 Parni Hadi salah seorang pendiri DD percaya bahwa kunci 

kesuksesan terletak pada kepercayaan dan profesionalisme.268 Oleh karena itu, 

DD Republika terus melakukan perubahan dalam sistem manajemen-nya agar 

lebih baik sesuai dengan kebutuhan. 

Dompet Dhuafa mengembangkan pola marketing murni dalam pencarían 

donatur lewat direktorat penghimpunan. Direktorat ini membawahi divisi 

corporate marketing yang menggalang dana dari perusahaan, dan divisi retail 

marketing yang menangani donor individual. Kegiatan penggalangan dana 

(fundrising management) pada tahun 2009269 merupakan salah satu bagian dari 

                                                                                                                                 
berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika. Awal kelahiran 
Dompet Dhu’afa telah dimulai sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA awal 1993, disaat itu 
wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan 
langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang 
dilakukan pada waktu itu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak 
dapat maksimal. Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan 
menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan 
menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah 
dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan. Apalagi 
kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui DD. Sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang 
berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH 
tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 
163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat 
Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA 
sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Dompet Dhu’afa Republika berlokasi di 
Perkantoran Ciputat Indah Permai C28-29 Ciputat. Jl. Ir.H.Juanda No.50 Jakarta Selatan 
Telp.(021) 7416050, Fax: (021)7416070, Website:www.dompetdhuafa.or.id.02/09/2009, 9:11 PM 
  

266Salah seorang dewan pendiri Yayasan Dompet Dhuafa. Pendiri yang lain yaitu Parni 
Hadi, Sutiono Sinanseri Ecip, dan Haidar Bagir. Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan Audit 
Independen Yayasan Dompet Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429H dan 30 Sya’ban 1428H,  7  

267Zaim Saidi, dkk, Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia 
Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003),  74  

268Zaim Saidi, dkk, Strategi dan Pola...,  74  
269 Penulis melakukan wawancara dengan Rovi Oktaviano hari Jumat tanggal 14 

Agustus 2009 pukul 10.00 WIB sebagai kepala divisi fundrising management 
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tugas yang dinamakan Resources Mobilization (REMO). REMO memiliki tugas 

penghimpunan dana, melakukan sinergi , dan melakukan kerjasama (networking).  

 Proses penghimpunan dana yang dilakukan REMO melakukan tiga hal,  

yaitu:270 

1. Customer Relationship Management (CRM). Kegiatan CRM ada dua yaitu 

contact center dan customer process. Contact center yaitu salah satu bagian 

yang melakukan hubungan langsung dengan para muzakki. Sedangkan 

customer process melakukan kegiatan penjaringan muzakki sampai 

pencatatan menjadi donasi. 

2. Retail meliputi tiga bagian, yaitu: 

a. Direct Channel yaitu penggalangan dana secara langsung. Dalam hal ini 

ada beberapa bagian, yaitu: 

Pertama, Kelompok Donatur.  

Langkah-langkah sampai pada kelompok donatur ada beberapa  macam 

metode atau strategi yaitu: Strategi direct mail (penggalangan dana lewat 

surat): Mengumpulkan nama dan alamat yang dikumpulkan dari 

perusahaan atau asosiasi bisnis dan organisasi nirlaba, seperti IPHI, 

Ikatan Adpokat, dll.271, media campaign (penggalangan dana lewat 

kampanye di media),272 membership (merekrut donatur menjadi anggota 

lembaga atau  participan program) atau event khusus, Special event273, 

Zakat On-line, dan Kartu anggota yang dinamakan Kartu Ukhuwah (KU) 

yang artinya kartu silaturahmi. Agar kartu ukhuwah ini bernilai, maka 

                                                
270Sumber:www.dompetdhuafa.or.id dan hasil wawancara penulis dengan Rovi 

Oktaviano hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 pukul 10.00 WIB sebagai kepala divisi fundrising 
management 

271Metode ini dilakukan pada masa awal DD berdiri sebagai upaya menjaring donatur. 

 272Media yang digunakan untuk kampanye yaitu Surat Kabar Harian Republika, tabloid 
Adil, dan tabloid Tekad. Penggunaan media tersebut Karena sasaran utmanya adalah pembaca 
yang kebanyakan muslim. Ketiga media tersebut dapat menjangkau tiga ratus ribu pembaca 
kalangan menegah dan berpenghasilan tinggi. Nama penyumbang dimuat dalam surat kabar 
tersebut serta ke mana dana zakat itu disalurkan. 

273Strategi ini dilakukan pada event-event tertentu seperti Hari Besar Islam 
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DD mengadakan perjanjian dengan Bank Komersial, Bank Mu’amalat 

Indonesia. Kartu Ukhuwah dapat berfungsi sebagai kartu ATM di BMI. 

Kedua, Counter. Dompet dhuafa membuka counter sebagai tempat 

layanan muzakki.  Konter reguler ada 5, sedangkan non reguler ada 7.  

Ketiga, Membuka Gerai. Gerai ini merupakan salah satu layanan tanpa 

ada  orang yang menungu atau memberikan layanan. Keempat, 

Melakukan sosialisasi ke bank dan kelima  melakukan pengajian di 

perusahaan-perusahaan. 

b. Partnership Channel, yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa mesjid yang 

berada di perumahan-perumahan atau perkantoran.274 

c. Marketing Comunication (Promosi). Promosi yang dilakukan melalui dua cara: 

yaitu : Above the line yaitu promosi lewat media elektronik seperti radio atau 

televise dan below the line yaitu promosi lewat media cetak seperti brosur, 

spanduk, dan lain-lain. 

3. Corporate, yaitu menggalang dana zakat perusahaan. 

Dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan, Dompet Dhuafa 

menawarkan beberapa bentuk, yaitu:275 

1) Menawarkan program sosial seperti beasiswa atau bantuan sosial. Dana   

kegiatan dibiayai dari dana ZIS yang terkumpul dariperusahaan tersebut. 

2) Program pendukung dimana perusahaan menyerahkan sejumlah dana 

untuk mendukung sebuah program DD. Sebagai contoh API (Asosiasi 

Pertambangan Indonesia), pertamina masing-masing menyerahkan uang 

sebanyak seratus juta rupiah dan sepuluh juta rupiah untuk mendukung 

program beasiswa yang dikembangkan DD. 

3) Cause related marketing. Perusahaan menyisihkan keuntungan yang 

diperolehnya dari produk yang dijual atau dari transaksi penjualan. 

                                                
274 Strategi ini menurut Rovi juga sebagai bagian dari dakwah yaitu mengajak kaum 

kaya untuk menunaikan zakat. Wawancara penulis dengan Rovi Oktaviano selaku ketua divisi 
REMO DD, tanggal 14 Agustus 2009 Pukul 10-11 WIB 

275Hasil wawancara penulis dengan divisi fundrising, Rovi Oktaviano tanggal 14 
Agustus 2009 Pukul 10-11 WIB 
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Misalnya, PT Dunkindo Lestari yang memproduksi makanan Dunkind 

Donuts menyisihkan Rp. 100,- (seratus rupiah) dari setiap transaksi yang 

terjadi di seluruh tokonya. 

 Rovi mengungkapkan bahwa hasil yang diperoleh Dompet Dhuafa dalam 

menjaring dana zakat pada tahun 2008-2009 kebanyakan diperoleh lewat retail 

yaitu sekitar 78% dan kebanyakan para donatur bersifat individual. Sedangkan 

sumber zakat dari corporate (perusahaan) hanya 22%.276 Dalam penggalangan 

dana DD meluncurkan program Zakat On-Line dan Internet Banking . Dengan 

metode tersebut para muzakki dapat menyalurkan zakatnya dengan 

membayarnya lewat internet banking atau lewat debet rekening.  

 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa 

Republika telah melakukan suatu sistem fundrising dengan metode modern yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku saat ini. 

Pemakaian teknologi informasi yang modern akan memudahkan akses bagi para 

muzakki dari kalangan menengah dan kalangan atas disamping memudahkan 

kinerja bagi para ‘a>mil (pegawai) DD sendiri. Semua itu sesuai dengan salah satu 

tujuan Dompet Dhuafa dalam hal meningkatkan kinerja lembaga. Upaya 

penggalangan dana zakat (fundrising management) di Dompet Dhuafa dari hari 

ke hari terus meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Dilihat dari 

perkembangan yang ada Dompet Dhuafa Republika terus melakukan perubahan 

dan perbaikan dalam melakukan fundrising. Upaya perbaikan dan peningkatan 

terus menerus membuahkan hasil dengan meningkatnya kepercayaan publik 

kepada Dompet Dhuafa Republika. 

 

4. DPU Daarut Tauhid 
 

DPU (Dompet Peduli Ummat) Daarut Tauhid sebuah Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang 

                                                
276Data tersebut berdasarkan pengalaman yang terjadi hingga tahun 2008. Hasil 

wawancara dengan Rovi Oktaviano tanggal 14 Agustus 2009 Pukul 10-11 WIB 
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penghimpunan (fundrising) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sadaqah dan 

wakaf (ZISWA). DPU DT didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah 

Gymnastiar (AA Gym). Berawal dari rapat Pengurus yayasan pada tanggal 16 

Juni 1999 yang memandang perlu adanya dana ZIS yang dikelola oleh pesantren 

Daarut Tauhid dengan mengoptimalkan jamaah pesantren DT.  

Atas hal tersebut dibentuklah DPU DT yang mendapat legal formal 

dengan pengukuhannya oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. 

Tahun 2004 DPU DT menjadi LAZNAS tanggal 13 Oktober 2004 dengan SK 

Menteri Agama No. 410 Tahun 2004.277 DPU DT menjadi lembaga fundrising 

dimulai setelah pengurus yayasan mengadakan kunjungan ke Yayasan Dana 

Sosial Al-Falah (YSDF) Surabaya pada acara silaturrahmi donator-donatur 

YDSF. Sekembali dari sana Aa Gym memulai dengan membuat brosur 

penawaran untuk menjadi donatur tetap DPU sebanyak 10.000 lembar.278 DPU 

DT bertekad menjadi LAZ yang amanah, professional dan jujur berlandaskan 

ukhuwwah Islamiyah.  

Pendirian DPU DT dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan kondisi 

Indonesia yang memiliki potensi dana zakat yang besar karena mayoritas 

penduduknya muslim tetapi masih belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk 

berzakat. Selain itu, penggunaan zakat yang belum optimal karena zakat masih 

bersifat temporal belum mengarah pada kelanjutan kehidupan para penerima 

(mustahik).  

Dengan latar belakang masalah tersebut, DPU DT bertekad untuk 

mengatasinya serta membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat. 

Kedudukan DPU DT menjadi kuat dengan keluarnya SK Menteri Agama 

                                                
277DPU Daarut Tauhid merupakan sub bagian dari Yayasan Daarut Tauhid sehingga 

dalam pendirian awal serta peningkatan ekspansi dan perannya sangat kental dengan figur KH 
Abdullah Gymanstiar (Aa Gym). Namun, kegigihan dan tekad yang bulat dari para pengurus DPU 
juga, keberadaan DPU DT menjadi berkembang. Sehingga mendapat legitimasi formal dari 
pemerintah menjadi LAZNAS  

278Penyebaran brosur menjaring donator tetap memang menjadi metode awal yang 
digunakan DPU DT sebagaimana yang dilakukan Dompet Dhuafa. Namun, DPU DT memiliki 
masa khusus yang menjadi jemaah pengajian di Pesantren Daarut Tauhid sehingga lebih mudah  
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sehingga menjadikan DPU Daarut Tauhid semakin leluasa untuk melakukan 

kegiatan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. 

Keberadaan DPU Daarut Tauhid sebagai LAZNAS yang salah satu 

programnya adalah pemberdayaan masyarakat sangat berkaitan erat dengan 

keberadaan Daarut Tauhid yang latar belakang lahirnya diawali oleh Keluarga 

Mahasiswa Islam Wiraswasta pada tahun 1987.279 Dalam hal penggalangan dana, 

sejak awal hingga saat ini DPU Daarut Tauhid melakukan beberapa strategi, 

yaitu:280 Kencleng Umat281, kerjasama dengan Radio Paramuda 93.9 FM,282 

kampanye di radio,283 dan religius fund.284 Dinamakan demikian karena 

pengumpulan dana dilakukan dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian. 

                                                
279 Kelompok tersebut dikoordinir oleh Abdullah Gymnastiar dengan merintis usaha 

kecil percetakan, agen Koran, dan lain-lain. Kelompok tersebut semakin berkembang karena 
banyak masyarakat yang tergabung sehingga pada tanggal 4 September 1990 dibentuklah 
Yayasan Daarut Tauhid. Kegiatan kelompok tersebut dipusatkan di Geger Kalong dengan 
menyewa rumah kost yang berkamar 20, sebelumnya digunakan untuk kost mahasiswa.  Tempat 
ini merupakan tempat kegiatan yayasan membangun pesantren (Lembaga Pendidikan Islam) yang 
menjadi kegiatan pendidikan, keonomi, dan dakwah. Menjelang akhir 1997, sarana perekonomian 
DT menjadi lengkap dengan dibangunnya gedung Kopontren berlantai 4. Pada tahun 1998 DT 
melengkapi unit usaha dengan mendirikan Cottage Daarul Jannah. Dari berbagai unit usaha yang 
ada diperoleh penghasilan lebih dari 400 juta perbulan. Nilai assetnya pada tahun 2000 mencapai 
Rp 8 miliar. Berdasarkan uraian tersebut, DPU DT yang menjadi bagian dari Yayasan Pesantren 
Daarut Tauhid menjadikannya sebagai LAZ yang memiliki kekhasan tersendiri. Sumber: 
www.dpu-online.com. 2009. 25/10/2010, 09.44 AM 

280Sumber:  www.dpu-online.com. dan wawancara penulis dengan Asep Hikmat Manajer 
fundrising dan sekretariat pada tanggal 29 September 2009 Pukul 11.00-12.00 WIB di Daarut 
Tauhid Geger Kalong Bandung 

281Upaya penggalangan dana kencleng salah satunya berasal dari jamaah pengajian rutin 
di Pesantren Daarut Tauhid 

282Acara ceramah tersebut atas permintaan masyarakat kemudan direlay dua radio lain 
yaitu Radio Gabesha FM dan Radio Ditasari FM. 
 

283Tanggal 9 Desember 1999 lahir stasiun radio umat yang diberi nama MQ 1026 AM 
Radio Ummat dengan dana uang pecahan Rp. 100,- yang dihimpun oleh ummat selama lebih 
kurang 6 bulan (Juli-Desember) melalui Dompet Peduli Ummat. Selanjutnya MQ menjadi sarana 
dakwah, informasi, dan penggalangan dana umat. Dana yang terhimpun mencapai 1-2 juta rupiah 
per bulan. 

284Religius Fund sebagai salah satu metode unik dari DPU DT karena peran tokoh 
berpengaruh yaitu AA Gym sebagai da’i. Penghimpunan dana Dompet Peduli Ummat Daarut 
Tauhid dilakukan dari para jemaah yang langsung hadir di Pesantren Daarut Tauhid serta 
pendengar setia dakwah yang disampaikan Abdullah Gymnastiar. 
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Selain itu DPU DT juga menggunakan strategi lain seperti, Direct Mail, 

Media Campaign, Membership, Corporate Fund, dan Earned Income, 285Jemput 

ZIS, dan Timsil (Tim Silaturrahmi) dimana petugas langsung menemui muzakki. 

Sampai saat ini DPU DT menerbitkan media cetak bernama majalah swadaya 

dan leaflet . Zakat juga dapat sampaikan lewat website atau facebook 

 Berdasarkan uraian di atas, metode dan strategi yang digunakan Dompet 

Peduli Ummat Daarut Tauhid yang paling berpengaruh di awal adalah adanya 

kencleng umat yang dimotori oleh Aa Gym. Ceramah agama yang disampaikan 

Aa Gym dapat menumbuhkan rasa keberagamaan para pendengar sehingga dapat 

mengumpulkan dana yang cukup besar. Terkumpulnya dana yang cukup besar itu 

tidak terlepas dari sikap keberagamaan para pendengar dakwah yang 

disampaikan Aa Gym.  

Sementara layanan donasi saat ini (tahun 2009) dilakukan melalui: kantor 

(office), bank, kata (kotak amal tabungan akhirat), jemput ZIS, wesel pos, 

kalimat (kota amal peduli umat), sorban wakaf, voucher infak, SMS Donasi 

Nasional, dan SMS Banking mandiri.286 Media yang banyak akan memudahkan 

para donatur untuk berinfak.  

Data muzaki (donatur) sampai tahun 2008 berjumlah 9397 orang, dan 

mustahik sebanyak 8450 orang. Sedangkan ‘a>mil yang ada pada DPU DT 

Bandung berjumlah 37 orang.287 Data tersebut khusus DPU DT kantor Bandung, 

cabang-cabang DPU DT terdapat di bebrapa wilayah yaitu Jakarta, Semarang, 

Bogor, Yogjakarta, Priangan Timur, Lampung, dan Palembang. 

Adanya kencleng umat merupakan pendidikan bagi umat untuk biasa 

berinfak berapa pun yang dimiliki. Sekalipun uang recehan, apabila terkumpul 

banyak dengan pengelolaan yang baik dan amanah akan memberi manfaat kepada 

umat sebagai bentuk mutual system dalam pengelolaan dana sosial. Media infak 

yang tersedia dapat dilakukan mulai dari recehan rupiah sampai pada uang yang 

                                                
285Earned income yaitu unit usaha yang dikelola  dari berbagai sumbangan yang 

diberikan oleh perusahaan. 
286 http:www.dpu-online.com. 25/01/2012.09:17 AM 
287 Data diambil dari Company Profile DPU DT Bandung, 29/09/2009 
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berjumlah besar. Ini artinya, orang yang berinfak pun tidak hanya orang yang 

memiliki uang banyak, orang yang memiliki sedikit uang tetapi ingin berinfak 

bisa dilakukan lewat kencleng umat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

penggalangan dana yang dilakukan lembaga pengelola zakat baik Badan Amil 

Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebagai berikut: 

1. Sumber dana : individual, perusahaan (corporate fund), lembaga pemerintah, 

dan pendapatan usaha (earned income): unit usaha yang dikelola  dari 

berbagai sumbangan yang diberikan oleh perusahaan. 

2. Media yang digunakan: Cetak, elektronik, internet, dan media komunikasi. 

Dalam hal ini ada beberapa cara, yaitu: 

1) Media Compaign yaitu penggunaan media yang mempublikasikan 

kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau yang 

mendapatkan kesulitan.  Dalam hal ini ada bentuk berita dan undangan 

suatu kegiatan. Selain itu ada juga forum dialog atau diskusi dengan 

wartawan dan kunjungan ke media massa. Di media juga lembaga zakat 

memasang iklan yang menginformasikan bahwa mereka melakukan 

kegiatan penghimpunan dana untuk masyarakat yang membutuhkan. 

2) Direct Mail, yaitu penyebaran brosur untuk menjaring donatur tetap 

(muzakki) 

3) Telefundrinsing, yaitu dengan melakukan kontak dengan muzakki. 

Telepon dilakukan sebagai tindak lanjut (follow up) dari brosur yang 

sudah didisi oleh calon muzakki. Apabila sudah menjadi muzakki tetap, 

telefundrising ini digunakan untuk mengingatkan muzakki tentang 

kewajibannya menunaikan zakat. 

3. Direct fundrising yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan para 

muzakki yang dikenal dengan istilah jemput zakat. Di DPU DT petugas 

penjemput zakat disebut Timsil (Tim silaturrahmi). Tampaknya, tim 

slitaurrahmi atau petugas jemput zakat dapat menjadikan sarana mempererat 

petugas dengan para muzakki. 
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4. Kerjasama program biasa dilakukan antara lembaga zakat dengan perusahaan 

dalam bentuk kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan atau pemilik dana. 

5. Special event, yaitu sebuah kegiatan untuk mengumpulkan dana. Misalnya, 

peringatan hari besar, konser amal, dan lain-lain. 

6. Religius Fund. Metode ini digunakan lewat pengajian atau ceramah. 

7. Awal pendirian ada beberapa cara: Pertama,  dimulai dari suatu kegiatan 

sosial melalui penggalangan dana; kedua, kebijakan pemerintah; ketiga 

penyebaran brosur. Selanjutnya, strategi pengembangan dan penggalangan 

dana dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki oleh 

lembaga. 

Sementara itu ada beberapa pola dan strategi penggalangan dana sosial 

selain zakat yang ada  di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil penelitian di 

delapan belas lembaga sosial288 strategi penggalangan dana sosial ada yang 

berupa  pengumpulan barang bekas dari donatur, Endowment (rekening dana 

abadi), Traditional Fund, Arisan, dan Charity Boxes. Bentuk sumbangan yang 

diberikan ada yang berupa uang cash dan sumbangan in kind yaitu sumbangan 

yang diberikan dalam bentuk natura seperti barang, gedung, keahlian, discount, 

tempat, atau kerelawanan.  

Dalam melakukan pengumpulan zakat setiap lembaga pengelola zakat 

baik BAZ maupun LAZ dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus 

memiliki beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu: 

1. Media yang digunakan hendaknya memberikan kemudahan bagi muzakki 

untuk membayar zakat dan memberikan informasi bagi para mustahik yang 

                                                
288 Data diolah penulis dari kumpulan hasil penelitian PIRAC pada tahun 2003 dalam  

buku berjudul Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia Pengalaman Delapan 
Belas Lembaga Sosial, (Yayasan Dompet Dhuafa Jakarta, Yayasan Mitra Mandiri, Pusat 
Pendidikan Lingkungan Hidup, Yayasan Dana Sosial al-Falah, Yayasan Imdad Mustadh’afin, 
Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih, Dana Mitra Lingkungan, Komite Kemanusiaan Indonesia, 
Yayasan Daarut Tauhid, Medical Emergency Rescue Corps Jakarta, Yayasan Tengku Situru, 
Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Darma Warga Usia Lanjut, Dompet Sosial Ummul Quro 
(Bandung), Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum, Koperasi Setia Bhakti Wanita, Maha 
Bhoga Marga (Bali), Yayasan Bhakti Nusantara Isafat (Padang),  Tim Penulis : Zaim Saidi, 
Hamid Abidin, Nurul Faizah, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003). Sumber lain :  
http://amilzakat.blogspot.com/2007/01/strategi-penggalangan-dan-pendayagunaan.html 
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membutuhkan. Kemudahan akses dapat mendukung terkumpulnya dana zakat 

sehingga optimal dan dapat menjadi media bagi para mustahik dalam 

mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi.  

2. Media yang digunakan hendaknya murah tidak menghabiskan biaya besar 

yang mengakibatkan pembebanan bagi lembaga. Pembebanan terhadap 

operasional lembaga dapat berpengaruh terhadap besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan. Oleh karena itu, biaya operasional yang efektif dan efesien harus 

menjadi pegangan bagi para ‘a>mil sebagai pengelola zakat. 

Secara kelembagaan, Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah 

memiliki peluang lebih besar dalam hal pemungutan zakat apabila pihak 

pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat memberi dan mengajak 

jajaran di sekitarnya untuk berzakat. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan 

pemerintah DKI Jakarta dimana dalam event-event tertentu seperti Ramad{an, 

Gubernur DKI merupakan pelopor. Selain itu, pemerintah Daerah membuat 

peraturan yang mengatur regulasi zakat untuk tingkat daerah.  

Namun, terkadang birokrasi dalam pemerintah dapat pula menjadi 

penghambat dalam operasional manakala peraturan yang berlaku tidak 

mendukung atau tidak ada. Hal ini berbeda dengan lembaga ‘a>mil zakat yang ada 

pada masyarakat yang tidak terikat dengan aturan birokrasi. Kemandirian 

lembaga ‘a>mil zakat untuk melakukan inovasi dalam menarik kepercayaan 

masyarakat sangat besar. Dengan profesionalisme yang tinggi kepercayaan 

masyarakat dapat diraih apalagi ditunjang dengan sistem manajemen yang baik.  

Hal penting terkait mutu dalam manajemen fundrising yang mesti 

dipenuhi lembaga pengelola zakat adalah kemudahan, efektivitas, efesiens, dan 

biaya yang murah. Kemudahan akses bagi pihak terkait baik mustahik, muzakki, 

maupun pengelola dalam melaksanakan program. Seorang mustahik 

mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan zakat karena adanya fasilitas yang 

tersedia seperti telepon, sms banking serta fasilitas lainnya sesuai dengan kondisi 

yang dihadapi. Begitu pula, mustahik memiliki akses mudah pada saat 

mendapatkan kesulitan untuk mencari bantuan. ‘A<mil sebagai pengelola 
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memiliki kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada mitra (mstahik dan 

muzakki) karena tersedianya media yang mudah dan memadai. 

Manajemen pengumpulan dana zakat dengan tekonologi penunjang yang 

cukup akan memberikan dampak positif  dalam memberikan pelayanan dan 

informasi. Hal ini menunjukkan mutu kinerja pelayanan bagi muzakki. Selain itu, 

para muzakki mendapatkan pengetahuan sekitar zakat sehingga dapat 

meningkatkan keteguhan dalam menyalurkan zakat. Dengan demikian, manfaat 

zakat bagi muzakki dalam hal peningkatan kualitas iman dapat terwujud. 

Kepatuhan terhadap nilai-nilai shari’ah harus dipegang teguh, keberadaan bank 

konvensional sebagai mediasi agar ditinjau kembali, semestinya hanya lembaga 

keuangan shariah yang dapat digunakan lembaga penyimpan dana zakat. 

 

C.Manajemen Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat (Empowering 
Management) 

 
Bagian ini akan memaparkan praktek pengelolaan dan pendayagunaan 

zakat oleh  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZIS DKI, Dompet 

Dhuafa Republika dan Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT). Pada 

bagian ini dibahas pula mengenai pola289 pendayagunaan290 yang dilakukan 

masing-masing lembaga beserta program pendayagunaannya. Bagian ini 

merupakan bagian dari indikator sistem manajemen mutu terkait mustahik dan 

muzakki.  

1.Badan Amil Zakat Nasional 

 BAZNAS memiliki kebijakan dalam hal penyaluran dana. Untuk 

mustahik yang mendapatkan dana zakat. BAZNAS meyalurkan ZIS kepada para 

mustahik sebagaimana dimuat dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 60 yaitu:291 

Fakir (Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan), miskin 

memiliki penghasilan  Rp. 260.000,-/org/bln (sesuai standar DKI Jakarta BPS 

                                                
289Secara  etimologi, “pola” artinya system, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. 
290Pendayagunaan artinya pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau 

pengusahaan tenaga dan yang lainnya agar mampu menjalankan tugas dengan baik  
291Sumber: Company Profile BAZNAS tahun 2010  
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2007), muallaf ( maksimal 2 tahun), Riqa>b  (tidak ada), g}}a>rimi>n (untuk 

memenuhi kebutuhan pokok   (termasuk pendidikan & kesehatan), Ibnu sabi>l 

(orang yang sedang menempuh tujuan tertentu yang diridhoi Allah tetapi dalam 

kesulitan ( pelajar, dai), Fi>sabi>lilla>h (orang yang berjuang dijalan Allah/ kegiatan 

syiar Islam). 

  Untuk penyaluran dana BAZNAS memiliki beberapa program. Program 

tersebut secara garis besar terdiri atas: Program kemanusiaan292, Program 

kesehatan,293 program pendidikan,294 program ekonomi,295 dan program 

dakwah.296 Adapun alokasi dana untuk program kemanusiaan sebanyak 10%, 

Program kesehatan sebanyak 20%, program pendidikan 25%, program ekonomi 

sebanyak 35%, dan program dakwah sebanyak 10%. Program yang dilakukan 

,yaitu:297 Indonesia Cerdas, Indonesia Makmur, Indonesia Peduli, Indonesia 

Takwa, dan Indonesia Sehat. Seluruh program tersebut dilaksanakan di berbagai 

daerah yang berada di seluruh Indonesia melalui unit salur zakat yang tersebar di 

berbagai daerah. 

1. Program Indonesia Cerdas 

 Program Indonesia cerdas merupakan salah satu program yang bertujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

pendidikannya. Peningkatan pendidikan masyarakat sangat penting bagi 

peningkatan kemakmuran. Karena, dengan pendidikan dan keterampilan, 

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Di sisi lain, upaya 

                                                
292Program kemanusiaan untuk fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sumber: Company 

Profile BAZNAS 2010 
293Program kesehatan diperuntukan bagi fakir, miskin, mualalf, dan gharim. 

Sumber:Company Profile BAZNAS 2010 
294Program pendidikan untuk fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ibnu sabil. 

Sumber:Company Profile BAZNAS 2010 
295Program ekonomi untuk fakir, miskin, muallaf, dan gharimin. Sumber:Company 

Profile BAZNAS 2010  
296 Program dakwah khusus bagi mualalf dan fi sabilillah. Sumber:Company Profile 

BAZNAS 2010 
297www.baznas.or.id.tahun. .28/01/2010 09:11PM 
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peningkatan pendidikan merupakan sarana melahirkan manusia yang memiliki 

kecerdasan sehingga terpelihara agamanya.  

Upaya peningkatan pendidikan sebagai bagian misi syari’at dalam upaya 

memelihara agama dan keyakinannya (hifz} al-di>n). Karena, agama hanya dapat 

difahami oleh orang-orang yang berakal serta syari’atnya dibebankan atas orang-

orang yang berakal pula. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana penting 

memelihara akal sehat umat.  

Dalam masalah tersebut Nabi Muhammad saw. bersabda, bahwa 

menuntut ilmu merupakan perintah Allah dan orang yang menuntut ilmu sama 

dengan sabilillah.298 Program pendidikan merupakan investasi besar agar manusia 

mampu berfikir untuk memperoleh segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya 

serta menolak segala sesuatu yang sia-sia.299 Sehingga manusia dapat berusaha 

untuk mencari penghidupan dan terhindar dari kemiskinan. 

 Dalam program Indonesia cerdas ini ada beberapa macam yang 

dilakukan, yaitu: Program beastudy,300 Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS),301 

                                                
298Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

  ) .رواه الترمذى( من خرج فى طلب العلم فھو فى سبیل اهللا حتى یرجع : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

Artinya:”Barangsiapa orang yang pergi menuntut ilmu, maka dia dalam perjalanan sabilillah.” 
Lihat:Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, al-Fath} al-Kabi>r fi> D}amm al-Ziya>dah 
ila> al-Ja>mi” al-S}aghi>r, Juz III (Bayru>t: Da>r al-Fikr, 1423H/2003M),Cet. I,  179 

299Menurut Ibnu Khaldun akal yang berfungsi demikian dinamakan al-‘aql al-tamyi>z 
.Lihat: Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, edisi terjemah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 
Cet. VII,  522 

300Program Beastudy Pembinaan SDM strategis adalah program beastudy dengan tujuan 
melahirkan lulusan sarjana yang memiliki wawasan kebangsaan dengan leadership menjadi 
prioritas utama. Bekerjasama dengan mitra PPSDMS Nurul Fikri, program ini telah memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik di perguruan tinggi negeri di Indonesia. 
Program Beastudy dimulai dari tahun 2005, dan pada tahun 2008 program tersebut telah 
memasuki periode 3 dan meluluskan peserta baru diantaranya berasal dari : Universitas Indonesia, 
ITB, UNPAD, UGM, ITS, UNAIR, IPB. Menurut Emy, Direktur Eksekutif BAZNAS bahwa 
tahun 2008 ada 400 orang mahasiswa yang dibiayai BAZNAS dan tersebar di beberapa perguruan 
tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Islam Negeri 
Jakarta.300 Program Beastudy sangat membantu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di 
perguruan tinggi khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya. 
www.baznas.or.id,28/01/2010, 09:10 PM 

301Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beastudy mahasiswa berprestasi 
di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa 
yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudy SKSS membiayai mahasiswa 
lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi 



127 
 

Dana Infaq Abadi Anak Negeri (DINNAR)302, dan program Mobil dan Motor 

Pintar303 yang dilakukan di beberapa daerah terpendil di Indonesia. Program 

mobil dan motor pintar sebagai sarana mempermudah orang-orang di daerah 

terpencil dalam memperolah bantuan sarana belajar.  

Program-program pendidikan merupakan bagian dari kegiatan BAZNAS 

untuk membantu masyarakat d}u’afa> agar mendapatkan pendidikan secara gratis. 

Pendidikan merupakan asset utama bagi pemberdayaan mustahik agar mereka 

dapat memberdayakan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka 

miliki. Untuk program pendidikan gratis perlu memperhatikan kualitas dan 

tujuan yang ingin dicapai sehingga tepat sasaran.  

Pembinaan SDM hendaknya sampai tuntas sehingga tidak berhenti di 

tengah jalan. Mereka yang mendapat bantuan pendidikan diharapkan dapat 

mandiri sehingga tidak menambah pengangguran. Artinya, upaya pemberdayaan 

manusia dalam bidang pendidikan harus dapat merubah keadaan para mustahik 

                                                                                                                                 
pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya. Tujuan program satu keluarga satu sarjana adalah 
memberikan kesempatan pendidikan untuk meraih pendidikan tertinggi kepada mahasiswa yang 
berprestasi yang tergolong keluarga pra sejahtera serta menciptakan sarjana pedesaan yang 
mampu membangun daerahnya. Program SKSS sangat membantu bagi kemajuan suatu wilayah 
tertinggal sehingga secara tidak langsung sangat membantu program pemerintah. 
www.baznas.or.id,28/01/2010 09:10 PM  
 

302Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD - SMU di seluruh Indonesia. Program 
dengan sistem Penyaluran Dana Infaq dari Masyarakat, yang kemudian dikelola Secara syariah. 
Bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu. Tujuan program 
DINNAR adalah membantu kelanjutan pendidikan pelajar tidak mampu, menjamin ketersediaan 
dana bagi beasiswa dalam jumlah yang cukup dan jangka panjang, dan terakhir  membantu 
muzakki mendapatkan "amal jariah" selama dana yang diinfaqkan dikelola dan memberikan 
manfaat / keuntungan. www.baznas.or.id,28/01/2010, 09:10 PM 

303Program Penyediaan mobil dan motor pintar untuk dipergunakan sebagai 
perpustakaan keliling. Program ini memberikan kesempatan pelajar menikmati buku - buku 
pelajar dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Motor dan Mobil Pintar juga dipasilitasi media 
audio visual. Motor dan Mobil Pintar diperuntukan untuk menjangkau daerah sulit akses 
pendidikan dan media pembelajaran. Lokasi program : Aceh, Lombok Mataram, Pulau Adhonara 
NTT. Tujuan program mobil dan motor pintar adalah :Pertama, membantu Pemerintah dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa; kedua, memberikan sarana belajar kepada semua anak bangsa 
terutama anak-anak yang berada di wilayah / daerah terpencil dan ketiga, media kepedulian 
donatur baik lembaga maupun perorangan. www.baznas.or.id,28/01/2010, 09:10 PM 
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menjadi lebih maju dan berubah kondisinya. Itulah mutu yang harus dicapai dari 

pemberdayaan SDM melalui zakat.  

Standar terendah adalah menjadikan mustahik melek aksara baik Arab 

maupun Latin. Pendidikan yang diberikan harus memiliki standar kompetensi 

agar dapat terukur dengan jelas dalam melihat kemampuan peserta didik. Mutu 

pendidikan hendaknya meliputi apsek intelektualitas, spiritual, serta skill agar 

para pelajar dapat mandiri serta memiliki karakter yang baik. 

Investasi dalam pendidikan memiliki manfaat besar bagi kehidupan 

masyarakat, karena pendidikan modal pembangunan manusia menuju 

kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan pendidikan dan skill yang dimiliki, 

masyarakat dapat mandiri. 

2.Indonesia Makmur 

 Program Indonesia makmur merupakan program BAZNAS dalam bidang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Indonesia makmur bertujuan untuk 

menumbuhkan kemandirian mustahik, lebih jauh bertujuan agar mereka bisa 

menjadi muzakki.304 Program pemberdayaan masyarakat merupakan program 

yang penting dalam upaya memberikan jaminan kehidupan masa depan kaum 

d>}>u’afa.  

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS ada 

beberapa jenis, yaitu: 

1) Pelatihan Kewirausahaan305.  

                                                
304Didin Hafidhuddin, Sambutan, dalam Noor Aflah (Ed), “ Bersama BAZNAS 

Membangun Kemandirian Umat dan Bangsa”, (Jakarta: BAZNAS, 2009),1 
305Pelatihan Kewirausahaan adalah program pendidikan non formal yang memberikan 

keterampilan kepada setiap pesertanya agar siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha 
mandiri. Program ini bekerjasama dengan beberapa pihak terkait baik pemerintah daerah maupun 
kalangan swasta. Sistem program ini adalah mengedepankan keterampilan dan kualitas lulusan 
sehingga memiliki kelayakan sebagai mitra usaha. Adapun Materi Pelatihan meliputi: Pelatihan 
Keterampilan Kerja, Pelatihan Wirausaha, Magang kerja, Permodalan, dan Pendampingan. Dalam 
pelatihan, harus efektif dan efesien. Artinya, para mustahik yang mendapat pelatihan harus 
memiliki bakat dan keinginan untuk berubah. Karena tanpa adanya kompetensi yang dimiliki 
serta keinginan kuat, pelatihan hanya akan menghabiskan waktu dan uang secara sia-sia. Sumber: 
www.baznas.or.id,28/01/2010, 09:10 PM 
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Pelatihan kewirausahaan memiliki Tujuan sebagai berikut: a) Mengurangi 

penganguran; b) Membantu kaum dhuafa agar memilki keterampilan siap kerja; 

c) Membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai; d) 

Membantu lulusan agar mampu memeliki usaha mandiri dangan system bapak 

angkat; e) Membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan. Secara global tujuan dari pelatihan 

kewirausahaan adalah membekali para mustahik agar memiliki keterampilan 

sehingga dapat mandiri.  

Berdasarkan tujuannya, pelatihan kewirausahaan dapat mendukung tugas 

pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum 

miskin. Penghidupan yang layak atau ”hak sosial rakyat” yang diberikan tidak 

hanya bersifat filantropis, melainkan dapat melaksanakan pemberdayaan 

(empowerment) bagi rakyat. Suatu empowerment dikatakan berhasil apabila 

menghasilkan self-empowerment.306Apabila dihubungkan dengan pendayagunaan 

zakat, maka self-empowerment yaitu keadaan para mustahik yang berhasil 

menjadi muzakki. Para mustahik yang asalnya mendapatkan bagian zakat 

berubah menjadi orang yang dapat mengeluarkan zakat. 

2. Baznas Sentral Ternak 

Program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS yaitu program Baznas 

central ternak.307 Dengan program tersebut para petani ternak diharapkan dapat 

                                                
306Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan 

Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire (Jakarta: Perkumplan Prakarsa, 2010), Cet.II, 2 
307Program Baznas central ternak dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang masih 

kekurangan ternak bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Setiap tahun Indonesia mengimpor 
sapi hidup sebanyak 450 ribu ekor dari Australia. Produksi dalam negeri belum mampu memenuhi 
kebutuhan konsumsi produk peternakan. Hal ini merupakan tantangan besar dalam penyediaan 
bahan pangan hewani sebagai sumber protein yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini 
konsumsi protein hewani penduduk Indonesia masih sangat rendah yakni 4,5 gram/kapita/hari, 
sementara konsumsi protein hewani masyarakat dunia adalah 26 gram/kapita/hari. Dengan 
kondisi tersebut sangatlah tepat Badan Amil Zakat Nasional dalam program pendayagunaan ZIS 
mengembangkan program peternakan yang berbasis pada peternakan-peternakan rakyat. Program 
ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan potensi ternak sebagai andalan 
ekonomi penduduknya. BAZNAS SENTRAL TERNAK TERPADU memiliki dua program yaitu 
Sentral Ternak dan Desa Ternak Makmur. Program ini merupakan pengembangan peternak 
mandiri berbasis sentra ternak. Sentral Ternak Domba Cimande merupakan program peternakan 
yang modern untuk model penggemukan jenis domba garut. Proses Sentral Ternak Domba 
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meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya.  

 Sebagaimana program pemberdayaan lainnya, sentral ternak ini memiliki 

tujuan sebagai berikut:308 a) Memfasilitasi peternak-peternak gurem dan peternak 

yang tergolong mustahik di wilayah Cimande untuk mencapai pengembangan 

peternak modern. b) Sebagai wadah pusat training peternak untuk pengembangan 

kepada peternak berbasis comitee development. c) Menciptkan lumbung ternak 

di daerah. d) Memberikan lapangan kerja dan Penyerapan tenaga kerja secara 

optimal. Adanya program sentral ternak memberikan peluang kerja yang baik dan 

pemberdayaan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. 

Sehingga, upaya urbanisasi yang besar-besaran tidak akan terjadi. 

 Selain sentral ternak ada juga program Desa Ternak Makmur program 

Pendampingan kelompok peternak potensial dengan system dana bergulir untuk 

mengembangakan potensi ternak wilayah. Sesuai namanya program ini 

mendampingi peternak memiliki kemampuan berternak yang baik dan 

mengarahkan peternak, memberikan kontribusi dan partisipasi pada 

pembangunan desa sasaran. Desa ternak makmur bertujuan untuk: 

Mengembangkan potensi ternak daerah, dapat meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi peternak, melatih perternak dalam tanggung jawab sosial, dan dapat 

membangun jaringan usaha di pedesaan.309 Desa ternak makmur merupakan 

bentuk usaha kelompok yang dilakukan oleh para petani. 

 Bentuk usaha kelompok dalam pemberdayaan ekonomi memiliki 

pengaruh yang cukup banyak (multiple effect), karena tanggung jawab dalam 

usaha dilakukan bersama-sama. Effek dari usaha bersama banyak yang diperoleh, 

                                                                                                                                 
Cimande dimulai dengan pemilihan bibit domba unggul sampai proses pemasaran ternak. 
www.baznas.or.id,28/01/2010, 09:10 PM 

308 Sumber: www.baznas.go.id.28/01/2010, 09:10 PM 
309Lokasi daerah ternak makmur yaitu: (1) DTM Mataram Nusa Tenggara Barat yang 

berlokasi di Jl. Penas IX, Tengak Cemare Dasan Geres Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB 
ynag dikelola kambing/domba. (2) DTM Lembata Nusa Tenggara Timur Maumere Sikka NTT. 
(3) DTM Cililin Jawa Barat berupa kambing. (4) DTM Payakumbuh, Sumatera Barat berupa 
ternak ayam. Sumber: www.baznas.go.id.28/01/2010. 09:10 PM 
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antara lain : meringankan beban, saling bertukar fikiran, dan menjalin 

persaudaraan (ukhuwwah/brotherhood) di antara peserta program. Hal penting 

lain dari usaha bersama tersebut dapat melahirkan suatu pemerataan kepemilikan 

di antara anggota dan menggambarkan demokratisasi ekonomi. Ketimpangan 

sosial dapat diperkecil karena adanya kebersamaan dan persaudaraan. 

3. Lapak Sampah Terpadu 

Upaya BAZNAS memberdayakan d}u’afa tidak terbatas pada para petani 

atau masyarakat lain untuk berwirausaha. BAZNAS juga memberikan perhatian 

kepada para pemulung sampah melalui program Lapak Sampah Terpadu.310 

Upaya peningkatan pendapatan pemulung melalui pemberdayaan akan lebih baik 

apabila dilakukan secara komperehensif. Yakni pemberian keterampilan dalam 

memanfaatkan sampah yang layak pakai sehingga mereka tidak terus-menerus 

dalam pekerjaan seperti semula. Kerjasama dengan instansi pemerintah yang 

bergerak dalam pembinaan masyarakat miskin seperti Kementerian Sosial sangat 

diperlukan sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. 

4. Lumbung Tani Organik 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang cukup 

luas, walaupun saat ini semakin berkurang dengan perluasan industri. Namun, 

masih banyak penduduk yang menggantungkan hidup pada usaha pertanian.  

Dalam upaya meningkatkan para petani miskin, BAZNAS memiliki 

program pemberdayaan yang dinamakan gerakan pertanian organik.311 Dengan 

adanya program gerakan pertanian organik, para petani diajak untuk kembali 
                                                

310Lapak Sampah Terpadu adalah program pemberdayaan pemulung sampah dengan 
prinsip penampungan dan pengelolaan sampah anorganik. Program dengan sistem pembentukan 
kelompok pemulung dan pencacah sampah itu telah sukses dan terbukti meningkatkan kualitas 
hidup pemulung. Program ini telah membantu 325 kelompok pemulung dengan tingkat 
pendapatan yang meningkat 100 %. Lokasi Desa Cililin kabupaten Bandung Jawa Barat. Tujuan 
program lapak sampah terpadu adalah: Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi 
pengangguran, mengembangkan potensi ekonomi dan kebersihan daerah, meningkatkan kapasitas 
dan kopetensi masyarakat dalam usaha daur ulang sampah anorganik, untuk mengurangi tingkat 
pencemaran sampah, untuk membangun jaringan usaha masyarakat. Sumber: 
www.baznas.go.id.28/01/2010, 09:10 PM 

311 Lumbung tani organik adalah program pemberdayaan pertani organik dengan Sistem 
dana bergulir dan pendampingan program. Lokasi gerakan tani organik ini adalah Kecamatan 
Sukaresmi dan Kabupaten Cianjur. Komoditas berupa beras organik.  
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pada keseimbangan alam dengan menerapkan pertanian yang alami tanpa 

penggunaan asupan kimia yang semakin berkembang saat ini.  

Program lumbung tani organik memiliki beberapa tujuan, yaitu:1) 

Menghasilkan pangan yang sehat, bebas dari residu obat-obatan dan zat-zat 

kimia yang mematikan. 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani dalam 

rangka pengelolaan SDA ramah lingkungan. 3) Meningkatkan taraf hidup petani 

yang terdiri dari d}uafa. 4) Dengan bantuan modal bergulir dan pendampingan 

program maka tercipta kelompok tani mandiri.  

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari program lumbung tani 

organic perlu kerjasama dengan kementerian pertanian. Pada kementerian ada 

tenaga ahli yang bertugas dalam penyuluhan pertanian. Oleh karena itu, 

kemitraan BAZNAS dengan kementerian tersebut harus dilakukan. 

5.Pemberdayaan Kampung Nelayan Makmur312 

Keberadaan para nelayan di Indonesia saat ini pada umumnya hidup 

dalam kondisi yang memprihatinkan. Berbeda dengan kondisi wilayah laut yang 

sangat luas, sehingga tanpak paradoks. Sebagai bentuk upaya memberikan 

kepedulian terhadap para petani nelayan, BAZNAS meluncurkan program 

Program pemberdayaan bagi nelayan.  

Hal tersebut dilakukan mengingat potensi perikanan di Republik 

Indonesia yang sangat berlimpah di perairan darat maupun di lautan. Sebagian 

besar pulau-pulau di Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa 

lingkungan yang sangat besar dan potensial untuk pembangunan ekonomi. 

Namun potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk kesejahteraan rakyat.  

Program Pemberdayaan kampung nelayan adalah program pengembangan 

multi potensi baik potensi ekonomi maupun potensi lainnya. Tujuan program 

                                                
312 Lokasi pemberdayaan kampong nelayan makmur yaitu:(1) PKN Indramayu bernama 

Da’I Mandiri dan Koperasi Nelayan. (2) PKN Cirebon yaitu budidaya kerang hijau dan rumput 
laut. (3) PKN Maluku Utara Bagan Apung Da’I Mandiri .(4) PKN NTT Kapal Penangkap ikan 
berlokasi di Pulau Ahdora 
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pendampingan nelayan adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan nelayan dan 

masyarakat dalam memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. 2) 

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kegiatan pengembangan 

potensi laut berbasis pada potensi laut wilayah. 

 Keberhasilan pemberdayaan Kampung Nelayan Makmur tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh BAZNAS. Untuk program tersebut, BAZNAS dapat 

melakukan networking dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan,  

Kementerian UKM, atau Kementerian Daerah Tertinggal. Kerjasama yang 

terjalin bai dengan instansi pemerintah akan memudahkan koordinasi serta 

percepatan hasil yang diharapkan. 

6. Pemberdayaan Perempuan  

Pemberdayaan perempuan adalah program peningkatan kualitas 

perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada 3 issu yaitu 

pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan 

perempuan melalui kegiatan kesehatan, dan pemberdayaan perempuan melalui 

kegiatan pendidikan. Tujuan Program pemberdayaan perempuan adalah:1) 

Memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah baik pada tingkat praktis 

maupun strategis. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan 

untuk menjaga kesehatan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu, 

kematian bayi, infeksi saluran reproduksi (ISR) dan penyakit menular. 3) 

Meningkatkan kualitas SDM Perempuan. 

Lokasi program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan yaitu 

Jakarta dengan program Koperasi Perempuan, di Indramayu ada tiga yaitu home 

industri kecap, sandal, dan kerajinan kayu. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam program pemberdayaan perempuan, BAZNAS perlu melakukan 

kerjasama dengan Kementerian Perananan Wanita dan Perlindungan Anak. 

Karena, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari program pemberdayaan 

perempuan sesungguhnya memiliki kesamaan dengan tujuan dari program yang 

ada dalam Kementerian Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak. 
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Upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi merupakan salah satu 

dari tujuan pembangunan Millenium 2015 (Millennium Development Goals 

2015) disingkat MDGs.313 Tujuan dari program pembangunan millenium tahun 

2015 sesuai dengan tujuan dari zakat khususnya penghapusan kemiskinan.  

Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat termasuk BAZNAS harus 

memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi serta program nasional maupun 

internasional. Kepekaan yang dimaksud di sini adalah untuk melkaukan 

kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan yang lebih cepat dan tepat sesuai 

dengan prinsip syari’ah. 

Untuk mencapai target  pemberdayaan masyarakat yang menjadi program 

BAZNAS,  penetapan standar mutu dapat menjadi pijakan dalam mengevaluasi 

sasaran pencapaian. Standar mutu pencapaian pemberdayaan masyarakat antara 

lain menjadikan kaum dhuafa memiliki kemandirian dengan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, 

kesinambungan dari program menjadi sumber pendapatan yang akan memberikan 

peningkatan kualitas hidup kaum d}uafa. Evaluasi terhadap capaian program yang 

dilakukan akan menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya. 

3.Indonesia Peduli 

Selain program pemberdayaan, BAZNAS juga memiliki program 

kemanusiaan yang disebut Indonesia Peduli. Program Indonesia Peduli adalah 

                                                
313Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah 

delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan 
utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh 
tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara 
dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Sasaran yang ingin 
dicapai meliputi delapan agenda yaitu: 1) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 
(end poverty and hunger);  2) Pemerataan pendidikan dasar (universal education); 3)  Mendukung 
adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan (gender equality); 4) Mengurangi tingkat 
kematian anak (child health); 5) Meningkatkan kesehatan ibu (maternal health); 6) Perlawanan 
terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya (combat HIV/AIDS); 7. Menjamin daya 
dukung lingkungan hidup (environmental sustainability); dan 8) Mengembangkan kemitraan 
global untuk pembangunan (global partnership). Sumber:http//www.un.org/milleniumgoals. 
http://id.wikipedia.org/wiki/sasaran-pembangunan millenium.28/05/2010, 11:54 AM 
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Program Bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana 

sesegera mungkin. 

 Jaringan Program Indonesia Peduli melalui pembentuk Unit Salur Zakat 

atau Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang merupakan wakil dari Badan Amil 

Zakat Daerah ( BAZDA ), LAZDA, LSM yang memiliki komitmen 

kemanusiaan. Program Indonesia peduli merupakan salah satu bentuk cepat 

tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat khususnya 

masalah bencana yang menimpa masyarakat. 

Dalam upaya mempermudah kinerja khususnya dalam penyaluran dana 

zakat, BAZNAS memiliki Unit Salur Zakat Center yaitu program pembentukan 

unit penyaluran dana ZIS dalam bentuk penyaluran karitas (penyaluran dana 

langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok atau penyediaan layanan 

kepentingan umum). 

Jaringan Kerja USZ skala nasional dengan sistem kemitraan rutin 

pelayanan dan program insindentil. USZ Pelayanan rutin memiliki tujuan sebagai 

berikut: 1) Pelayanan bantuan keperluan pokok mustahik. 2) Menyediakan 

wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan. 3) 

Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang 

menyimpang. Unit Salur Zakat (USZ) terdapat di seluruh Indonesia yaitu 30 

Badan Amil Zakat tingkat Provinsi, 30 Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan 

9 Mitra Salur zakat Daerah.314 Adanya Unit Salur Zakat sebagai upaya 

memudahkan koordinasi dari BAZNAS ke beberapa wilayah tujuan di tanah air. 

 Untuk mengatasi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, 

BAZNAS memiliki program tanggap bencana. Melalui Program Tanggap 

Bencana berupaya membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang 

tertimpa musibah sesegera mungkin. Jaringan Relawan Indonesia (JARI) dan 

USZ Center yang tersebar di 33 propinsi memungkinkan bantuan cepat di 

laksanakan.  

                                                
314Sumber:www.baznas.or.id.unit salur zakat.htm.28/01/2010 09:09 PM  
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 Sejak Terjadinya bencana tsunami di Aceh Desember 2004 BAZNAS telah 

menyalurkan lebih dari 40 milyar yang disalurkan secara bertahap dalam 

beberapa program bantuan.315 Dalam aksi kemanusiaan dilakukan beberapa hal, 

yaitu: Pembentukan dan Pelatihan JARINGAN RELAWAN INDONESIA 

(JARI), bantuan Tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi bencana di 

Aceh, Nias, Jogya, Bandung, Bengkulu, Dompu, Jawa Timur. Dalam upaya 

tanggap bencana BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah daerah, BUMN 

Peduli dan seluruh donator.  

4.Program Indonesia Taqwa 

Program Indonesia Taqwa diwakili dengan program Da'i mandiri yaitu 

program pengiriman da'i ke daerah - daerah terpencil di nusantara.316 Da'i yang di 

tugaskan adalah da'i yang telah melewati seleksi dan memiliki kesiapan untuk 

terjun ke daerah terpencil.  

Da’i yang telah siap ditugaskan, telah dibekali materi dakwah dan 

syariah, kemampuan membangun komunitas yang mandiri serta skill wirausaha.  

Sehingga diharapkan dengan hadirnya para da’i, akan terwujud pencerahan dan 

pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya.  

Program ini memfasilitasi biaya pelatihan, transportasi, bea hidup da'i. 

Tujuan pogram Indonesia taqwa adalah: 1) Sebagai sarana pengembangan da'wah 

Islamiyah ke pelosok nusantara; 2) Sebagai sarana dai dalam 

mengimlementasikan keilmuan yang di miliki; 3) Membantu masyarakat dalam 

memahami ajaran Islam. 4) Pengembangan Masyarakat produktif dengan 

pendamping da'i mandiri. 

                                                
315Sumber: www.baznas.go.id.28/01/2010, 09:10PM 
316Wilayah program pelaksanaan Indonesia Taqwa yaitu : Regional 1; Kepulauan 

Menatawai, Nias, Indramayu. Regional 2, yaitu: NTB, NTT, Timor Leste. Regional 3, yaitu 
Manado, Halmahera, Maluku, dan Irian Jaya. Program pengiriman Da’i ke daerah terpencil 
merupakan salah satu bentu yang sesuai dengan makna jihad (sabilillah). 

 



137 
 

Dalam program Indonesia Taqwa ada juga Program Kaderisasi Ulama. 

Program ini antara lain dilakukan melalui program beastudy bagi calon ulama.317 

Program Indonesia taqwa merupakan bagian dari sabilillah yang menjadi salah 

satu bagian dari mustahik zakat.  

Program Indonesia takwa memiliki peran penting dalam pembinaan 

akidah ummat, mengingat saat ini banyak terjadi penyimpangan aqidah. Upaya 

peneguhan aqidah serta pembinaan ekonomi umat harus terpadu. Kerjasama 

BAZNAS dengan lembaga lain serupa yang bergerak dalam bidang dakwah Islam 

sangat diperlukan agar para da’i dapat hidup dengan aman, nyaman, dan 

tenteram serta terpenuhi kebutuhan hidupnya.  

4.Indonesia Sehat 

Belum dinikmatinya pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin yang 

sebanyak 37,1 juta jiwa merupakan persoalan yang sangat serius.318 Di samping 

hidup sehat yang harus terus disosialisasikan, penyediaan pelayanan kesehatan 

menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan. Terpanggil dari kondisi tersebut 

Badan ‘a>mil Zakat Nasional melalui Program Indonesia Sehat menghadirkan 3 

layanan kesehatan yaitu : Unit Kesehatan keliling, Dokter Keluarga Prasejahtera, 

Rumah Sehat Indonesia. 

Unit Kesehatan Keliling melalui Mobil klinik kesehatan ditujukan khusus 

untuk melayani dan membantu kaum dhuafa. UKK adalah pelayanan pengobatan 

dan konsultasi serta penyuluhan kesehatan di lokasi atau daerah rawan kesehatan 

dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit. UKK beroperasional 4 hari dalam 

seminggu. UKK diadakan dengan tujuan sebagai berikut: 1) Memberikan jasa 

pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat pra-sejahtera. 
                                                

317Melalui program ini BAZNAS telah memberikan bantuan kepada 200 Doktor bidang 
Tafsir, Hadits, Syari'ah, Pendidikan Islam, Sejarah Islam, Perbandingan Agama, Bahasa dan 
Sastra Arab, Politik Islam, Ekonomi Islam, Pemikiran Islam, Aliran-aliran Sempalan, 400 
Magister bidang yang sama, dan 400 Kader Ulama melalui program non akademis melalui kursus-
kursus bahasa Arab, Inggris, IT, daurah-daurah dan mulazamah ulama di dalam/luar negeri. Pada 
tahun 2009, ada 120 kader ulama yang mengikuti program S2 dan S3 di  Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor dan  Universitas Muhammadiyah Yogjakarta. 

318www.baznas.go.id.26/12/2009, 09:30PM 
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2) Membangun ketahanan kesehatan yang menyeluruh (holistik) dan 

berkesinambungan sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.  

          Dokter Keluarga Prasejahtera (DKPS) adalah program Layanan Kesehatan 

mustahiq melalui kerjasama dengan Klinik di Masyarakat. Program DKPS 

diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan (pengobatan) dan Pendampingan 

(penyuluhan) hidup sehat bagi masyarakat kurang mampu. Program dengan kartu 

DKPS bagi mustahiq ini, dalam satu bulan melayani 100 KK dengan 500 

pelayanan kesehatan di lima wilayah. Tujuan DKPS yaitu: 1) Memberikan jasa 

pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat pra-sejahtera. 

2) Membangun ketahanan kesehatan yang menyeluruh (holistik) dan 

berkesinambungan sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. 3) 

Termotivasinya masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.  

Mahalnya biaya pengobatan telah mempersulit masyarakat miskin untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak mendorong BAZNAS untuk 

mencari cara untuk menolong saudara–saudara kita kaum dhuafa. Rumah Sehat 

adalah program pemberian bantuan kesehatan kepada dhu’afa setingkat rumah 

sakit. Terletak di kawasan Jakarta Pusat tepatnya di Masjid Raya Sunda Kelapa, 

Menteng. Bangunan bertingkat lima ini melayani perawatan medis maupun 

konsultasi kesehatan. 

 Berdasakan uraian di atas program yang dilaksanakan oleh BAZNAS 

meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, dan 

peduli bencana. Semua program itu diperuntukkan bagi para mustahik khususnya 

kaum fakir miskin. Program yang dilakukan pada dasarnya ada yang bersifat 

produktif dan konsumtif. Bidang ZIS yang bersifat produktif adalah bidang 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu 

bidang kesehatan. Program Indonesia taqwa merupakan program implementasi  

dari sabilillah. Program pemberdayaan ekonomi produktif merupakan salah satu 

indikator mutu untuk melakukan perubahan mustahik menjadi muzakki. 

Berdasarkan  al-Qur’an surat al-Taubat/9:60 mustahik zakat itu adalah 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘a>milin (pengurus zakat), para muallaf 
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yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang 

(gha>rim), untuk jalan agama Allah (sabilillah), dan orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan (ibnu sabil). BAZNAS menetapkan kriteria para mustahik 

tertentu319 sebagai standar dalam penyaluran zakat. Kriteria mustahik merupakan 

standar yang harus ditetapkan dalam upaya penyaluran zakat.  

Namun, kriteria fakir dan miskin ini harus ditinjau ulang dalam beberapa 

tahun mengingat adanya perubahan besaran kebutuhan hidup yang semakin naik 

dimana harga barang semakin tinggi dan adanya perubahan nilai uang akibat 

inflasi. Kerjasama dengan berbagai kementerian terkait program yang dilkaukan 

sangat diperlukan guna mempercepat sasaran yang diinginkan. 

 
2.Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah DKI Jakarta 

 BAZIS DKI Jakarta memiliki aturan tersendiri dalam hal pendayagunaan 

zakat. Pada saat ini ada beberapa peraturan terkait ZIS di DKI Jakarta yang 

menjadi rujukan BAZIS DKI.320 Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan ZIS 

hanya disalurkan kepada enam ashnaf, yaitu faqir, miskin, muallaf, gharim, 

sabilillah, dan ibnus sabil.321 Alasannya karena dua kelompok lainnya seperti 

riqab dan ‘a>mil memerlukan kebijakan baru. Riqab (pembebasan budak) tidak ada 

alokasi dengan alasan karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Sedangkan hak 

‘a>mil tidak diambil dari ZIS, karena ada subsidi dari APBD DKI Jakarta. Dari 

keenam kelompok tersebut dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: kelompok 

faqir miskin, kelompok sabilillah, dan kelompok muallaf, gharim, dan ibnussabil. 

 Adapun alokasi pendayagunaan ZIS di BAZIS DKI Jakarta mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan tingkat 

                                                
319Kriteria mustahik yang ditetapkan BAZNAS adalah sebagai berikut: Fakir : tdk 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan , Miskin : penghasilan < Rp. 260.000,-/org/bln 
(sesuai standar DKI Jakarta BPS 2007), Muallaf :maksimal 2 tahun , Riqab, Gharimin : untuk 
memenuhi kebutuhan pokok   (termasuk pendidikan & kesehatan), Ibnu sabil :  orang yang sedang 
menempuh tujuan tertentu yg diridhoi Allah namun dalam kesulitan ( pelajar, dai), dan 
Fisabilillah : orang yang berjuang dijalan Allah/ kegiatan syiar Islam. Sumber Company  profile 
BAZNAS 

320Peraturan BAZIS DKI yaitu Peraturan Gubernur,  
321Ka Bidang Pengumpulan BAZIS DKI Jakarta  



140 
 

kebutuhan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1996/1997 prosentase faqir miskin 55%, 

sabilillah 40%, dan bagi muallaf, gharim, dan ibnussabil sebanyak 5%. Tahun 

tersebut prioritas utama pembangunan sarana dan fasilitas keagamaan seperti 

pembangunan mesjid, mushalla, gedung madrasah dan sejenisnya tanpa 

mengabaikan kepentingan faqir miskin.  Pada tahun 1998/1999 ditetapkan bagian 

faqir miskin 75%, sabilillah 22%, muallaf, gharim, dan ibnus sabil 1,5%. Pada 

tahun 2004, faqir miskin mendapat 68,8%, sabilillah 30,2%, dan muallaf, gharim, 

dan ibnus sabil 1%. Sementara tahun 2005, bagian faqir miskin 83,82%, 

sabilillah 14,70%, dan bagian muallaf, gharim, dan ibnussabil 1,48%.322 

Perubahan yang dilakukan oleh BAZIS DKI sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

pembangunan Pemerintah RI dan Pemda DKI Jakarta.  

Sementara tahun 1998/1999 ketika terjadi krisis moneter, prioritas 

penyaluran untuk fakir miskin yaitu sebesar 75%.  Pada tahun 2003/2004, 

penyaluran zakat untuk fakir miskin menurun menjadi 68,80%, sabilillah sebesar 

30,20%, dan bagi muallaf, gharimin, ibnussabil sebanyak 1,00%.323 Kebijakan 

BAZIS DKI yang lebih cenderung mengikuti kebijakan Pemda DKI Jakarta 

menunjukkan BAZIS DKI sebagai bagian dari Pemda DKI Jakarta. Padahal 

sejatinya, BAZIS DKI memiliki kebijakan sendiri dalam penyaluran zakat. 

 Standar minimal untuk pencapaian keberhasilan zakat adalah adanya 

peningkatan kehidupan sosial ekonomi para mustahik terutama fakir miskin. 

Pembangunan sarana para sarana kegamaan memang penting, tetapi 

pembangunan SDM merupakan hal utama. SDM yang baik akan menunjang 

pembangunan fisik (sarana dan prasarana). Sedangkan adanya pembangunan 

sarana prasarana tidak secara langsung berpengaruh terhadap SDM.  

 Program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZIS DKI secara umum 

meliputi pengembangan usaha ekonomi, pembinaan SDM, dan bantuan 

konsumtif. Pembinaan SDM meliputi dua hal, yaitu: 1) beasiswa untuk siswa 

mulai tingkat SD/MI sampai jenjang S3; 2) Kesejahteraan guru dan marbot 
                                                

322Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI 
Jakarta & IMZ, 2006), Cet. I, 90-91 

323Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS , 91-92 
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(pengurus mesjid). Sementara usaha produktif menggunakan sistem: a) Qard} al 

h}asan (pinjaman kebajikan), yakni kredit tanpa bunga; b) Mud}a>rabah (bagi hasil) 

melalui program pemberdayaan modal usaha kecil bagi pedagang kecil 

(PPMUPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan 14 BMT (Baitul Ma>l wat 

Tamwi>l).324 Program bantuan bagi pedagang yang dimulai sejak tahun 1999 telah 

memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pedagang, walaupun 

masi hada yang belum berhasil. 

 Keberhasilan program bantuan usaha dapat terwujud apabila ditunjang 

oleh semua pihak. Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan tempat usaha 

bagi pedagang kecil memiliki pengaruh yang besar. Hal ini diperparah dengan 

kondisi ekonomi global yang banyak dirasakan masyarakat kecil. Di sisi lain, 

kebijakan pemerintah daerah yang memberikan izin usaha bagi pengusaha kelas 

kakap dengan berdirinya supermarket di wilayah tempat pasar tradisional sangat 

tidak mendukung bagi peningkatan usaha para pedagang kecil. 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh, program BAZIS DKI Jakarta 

banyak menitikberatkan pada bantuan pendidikan. Hal ini mengingat bahwa 

pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi perubahan masyarakat, 

khususnya kaum d}u’afa>. Namun, program pendidikan belum menyentuh semua 

pihak yang membutuhkan dimana masih banyak anak-anak yang tidak masuk 

sekolah dengan alasan ekonomi. 

Persyaratan seleksi yang dilakukan pihak BAZIS DKI Jakarta dalam 

penyaluran dana pendidikan memiliki tujuan agar penyaluran dana tepat sasaran. 

Namun, perlu juga dana tersebut diberikan kepada kaum dhu’afa> yang tidak 

memiliki akses. Dalam masalah ini, BAZIS DKI Jakarta dapat bekerjasama 

dengan dinas pendidikan untuk penyaluran dana ZIS bagi anak-anak yang tidak 

mampu. 

Khusus, bantuan ZIS untuk pembangunan sarana prasarana ibadah 

memiliki manfaat. Namun, bantuan untuk sarana para sarana hendaknya tidak 

                                                
324Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI 

Jakarta & IMZ, 2006), Cet. I,   95-96 
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menjadi skala prioritas. Pembangunan mental spiritual dan financial/ekonomi 

d}u’afa hendaknya menjadi prioritas utama sehingga berpengaruh besar bagi 

peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini mengingat situasi ekonomi Indonesia 

yang belum memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat kecil. 

Bahkan seperti dilansir media bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2011 

akan mengalami penambahan 200.000 penduduk sehingga menjadi 32,7% dari 

total penduduk indonesia.325 Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi 

harus menjadi skala prioritas disamping program pendidikan. 

 

3.Dompet Dhuafa Republika 
 
 Dompet Dhu’afa Republika memiliki beberapa program, yaitu:326 

1) Pendidikan   

 Di antara program pendidikan yaitu Sekolah Unggul Bebas Biaya yang 

dinamakan Smart Ekselensia Indonesia.327 Smart Ekselensia Indonesia yang 

menjadi program pendidikan DD memiliki paradigma berfikir “starting with 

end”, artinya dalam mendesain sebuah program harus dimulai dengan 

pertanyaan: Apa yang ingin anda hasilkan? Kemudian apa yang kita miliki saat 

ini serta bagaimana caranya agar yang kita inginkan itu dicapai dengan 

menggunakan apa yang dimiliki. Dengan paradigm berfikir tersebut ada tiga hal 

yang dapat diperoleh, yaitu: 1) Institusi pendidikan akan berkembang secara 

berkesinambungan. 2) Dorongan motivasi untuk melakukan perubahan jauh lebih 

kuat. 3) Parameter keberhasilan program akan jauh lebih terukur 

Atas dasar tersebut, Program pendidikan SMART Ekselensia Indonesia 

sebagai proyek masa depan yang idealis melakukan reformasi/perubahan dalam 

hal paradigm pendidikan. Dalam melaksanakan program pendidikan, SMART 

                                                
325Ekonomi: Tahun Depan, jumlah penduduk miskin bertambah 200000. Sumber: 

bisniskeuangan.kompas.com , Minggu 18 April 2010 22:09 WIB  
326 Hasil wawancara dengan Bambang Suherman selaku manajer yang membawahi 

bidang pendidikan pada tanggal 8 September 2009 dan website. www.dompetdhuafa.or.id.  
327Sumber: www.dompetdhuafa.or.id. Program Pendidikan.02/09/2009 11:47.Sekolah 

Unggul Bebas Biaya Smart Ekselensia Indonesia.  
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Ekselensia memiliki tujuan mencetak lulusan yang unggul, relevan, dan 

potensial.  

Oleh karena itu, para calon siswa yang akan masuk dalam program 

pendidikan dijaring lewat program seleksi yang cukup ketat dan sesuai sasaran. 

Selama program pendidikan, para siswa tinggal di asrama serta bebas biaya. Para 

siswa SMART Ekselensia adalah siswa pada tingkat menengah yang berada di 

bawah naungan Lembaga Pengembangan Insani (LPI) Dompet Dhuafa. SMART 

Ekselensia didirikan pada tahun 2004. Siswa yang ada sudah mencapai 137 orang 

untuk 4 angkatan. SMART EI merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-

anak kaum dhuafa yang berprestasi dari seluruh Indonesia.  

Program pendidikan SMART EI digagas untuk meningkatkan harkat dan 

derajat kaum dhuafa. Melalui pendidikan dan pembinaan yang komprehensif dan 

berkesinambungan diharapkan melahirkan siswa yang memiliki bekal berkarya 

untuk bangsa, Negara, dan agamanya. Selama dalam proses pendaftaran hingga 

mengikuti pendidikan di SMART Ekselensia semua siswa bebas dari semua 

biaya.  

Untuk mengikuti program pendidikan ini setiap siswa harus memiliki 

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.328 Pada tahun 2009, SMART 

                                                
328Persyaratan Umum calon siswa SMART EI, yaitu: berasal dari kaum dhuafa, laki-laki, 

lulus/tamat SD dan sederajat, bersedia mengikuti program  Bersedia untuk mengikuti program 
belajar 5 tahun atau hingga selesai, Memperoleh izin dari orang tua/wali, Memiliki prestasi 
akademik, dengan criteria Mendapat Rangking 1-5 di Kelas IV–VI, Rata-rata Nilai Rapor 
minimal 7,0 dan Rapor tidak ada nilai 5, Memiliki prestasi kegiatan pendukung, seperti olah raga, 
kesenian, organisasi, atau keterampilan, Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, Berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular, dan 
Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sistem gugur). 
Mengisi formulir pendaftaran calon peserta seleksi (disediakan panitia). Adapun persyaratan 
khusus yang harus dipenuhi calon siswa, yaitu:1) Fotokopi rapor kelas IV – VI yang telah 
dilegalisir oleh sekolah asal.2)Fotokopi ijasah/STTB/ STK (bila belum memeroleh dapat 
disusulkan). 3)Fotokopi piagam penghargaan/ sertifikat (bila ada). 4)Surat keterangan tidak 
mampu dari Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM).5) Surat Keterangan Gaji/Penghasilan orang 
tua/wali dan/atau anggota keluarga yang menopang/ikut membantu pendapatan keluarga dari RT 
atau RW atau Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) setempat. 6) (Disediakan panitia) Surat 
pernyataan/izin mengikuti pendidikan di SMART EI dari orang tua (disediakan panitia).7) 
Fotokopi rekening listrik 2 bulan terakhir (bila ada). 8)Fotokopi KTP/Surat Keterangan Domisili 
Tetap dari RT atau RW. 9)Fotokopi Kartu Keluarga/KK. 10) Pas Foto Calon Peserta ukuran 4 X 
6 sebanyak 4 lembar. Sumber: www.dompetdhuafa.or.id. Program Pendidikan.02/09/2009 
11:47.Sekolah Unggul Bebas Biaya Smart Ekselensia Indonesia.  
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Ekselensia telah mengeluarkan lulusan pertamanya dan semua lulusan itu 

diterima di perguruan tinggi negeri. 329 Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan 

SMART EI, calon siswa harus laki-laki. Tampaknya program ini masih bias 

jender dimana kaum perempuan belum bisa menikmati program pendidikan di 

SMART EI. Seharusnya, pendidikan tersebut dapat pula diikuti oleh kaum 

perempuan.  Karena, pada saat ini kita melihat banyak anak perempuan yang 

memiliki prestasi tinggi sejajar dengan anak laki-laki. Akan tetapi, hal demikian 

terkait dengan keterbatasan fasilitas yang ada. 

 

2.Pemberdayaan Masyarakat330 

 Program lain dari Dompet Dhuafa Republika adalah pemberdayaan 

masyarakat. Menurut Noor Azis selaku General Manajer Pengembangan 

Ekonomi DD, bahwa pengembangan masyarakat yang dilakukan DD ada 

beberapa macam.  Dalam pemberdayaan masyarakat ini ada dua jenis kelompok 

masyarakat, yaitu masyarakat rural331 dan masyarakat  urban.332Pembagian 

                                                
329 Eri Sadewo dalam seminar Zakat di Bank BRI, tanggal 28 Januari 2010 
330Sumber: www.dompetdhuafa.or.id. pemberdayaan masyarakat.02/09/2009 11:58 
 
331Dalam program masyarakat rural ada beberapa macam, yaitu:1) Program Berbasis 

Klaster tersebar di beberapa tempat, yaitu: a)Pemberdayaan petani gula kelapa di Pacitan Jawa 
Timur; b) Pemberdayaan peternak itik di Tangerang; c) Pemberdayaan perajin tahu tiwul berbasis 
pengelolaan lingkungan dengan system zero waste di Bojong Sempu (Parung), Bogor. d) 
Pemberdayaan petani ubi jalar melalui penumbuhan agroindustri berbasis komunitas di Kuningan, 
Jawa Barat. 2) Program Non Klaster yaitu pemberdayaan anek ausaha yang didukung pembiayaan 
usah amikro berbasis kelompk potensi lokal di Buanajaya (Bogor), Muara (Tangerang), dan 
Sukawijaya (Bekasi). 3) Program Wilayah Pekerja Migran berupa pemberdayaan keluarga pekerja 
migrant berbasis peneglolaan remiten keluarga pekerja migrant di Sukabumi dan Cianjur Jawa 
Barat.  4) Program Kemitraan (CSR, donor luar) : a)Pemberdayaan program peningkatan 
kesehatan ibu dan anak melalui revitalisasi posyandu yang didukung oleh usaha ekonomi 
produktif di Tangerang (donor:JICA); b)Program pemberdayaan komite sekolah yang didukung 
oleh usaha ekonomi produktif di Sukabumi (donor: JICA); c) Micro Enterprise Empowerment 
Program di Aceh (CSR:PT. Arun NGL); d) Pemberdayaan Masyarakat seputar jalur pantura (jalur 
mudik Telkomsel). Lihat: www.dompetdhuafa.or.id.pemberdayaan masyarakat.02/09/2009 11:58 
 

332Masyarakat urban yang telah dilakukan oleh DD Republika, yaitu: a) Program 
pemberdayaan pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan penggunaan bahan tambahan 
pangan (BTP) berbahaya; b) Pemberdayaan kelompok pengusaha mikro makanan jajanan sehat 
Jakarta. c) Program yang muda yang mandiri: Pemberdayaan pemuda pengangguran dan 
kelompok putus sekolah berbasis kelompok melalui kegiatan kewirausahaan. d)Program 
Kemitraan (CSR, donor luar); e) Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat seputar mesjid: 
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kelompok masyarakat ini didasarkan pada kondisi masyarakat serta untuk 

memudahkan program yang akan dilakukan sehingga memudahkan evaluasi 

kinerjanya. 

Dalam program pengembangan ekonomi, Dompet Dhuafa menurut Azis 

ada empat kriteria yang menjadi penilaian, yaitu:333 Pertama, Layak sosial; 

(padat karya, tidak menimbulkan gejolak, kecemburuan, persaingan tidak sehat 

di masyarakat setempat). Kedua, Layak lingkungan; (tidak menimbulkan 

masalah/gangguan lingkungan seperti: bau limbah, suara, pencemaran 

udara/air/tanah). Ketiga, Layak teknis; (menggunakan teknologi ramah 

lingkungan, peralatan mudah diperbaiki bila mnegalami kerusakan. Keempat, 

Dapat dijadikan asset produktif Indonesia 

Adanya penetapan kriteria pengembangan ekonomi yang ditetapkan 

Dompet Dhuafa merupakan indikator perencanaan program. Setiap program yang 

akan dilakukan harus memiliki perencanaan yang matang dengan indikator-

indikatornya dapat terukur. Selain itu, penetapan kriteria akan memudahkan 

evaluasi terhadap program yang dilakukan. Dalam program pengembangan 

masyarakat Dompet Dhuafa menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

pendekatan usaha sektor riil yang melibatkan mustahik, layak/sehat, dan 

berkesinambungan serta dapat mandiri.  

Dalam program pengembangan masyarakat DD memiliki jejaring yaitu: 

Masyarakat Mandiri, Lembaga Pertanian Sehat, Kampoeng Ternak, BMD, dan 

BMT Center334. Pengembangan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Dompet 

Dhuafa selanjutnya merupakan jejaring DD yang diharapkan mampu mandiri.  

                                                                                                                                 
Jakarta (Warakas, Pademangan), Bogor (Cibubur & Muara Beres, Cibinong). Lihat: 
www.dompetdhuafa.or.id.pemberdayaan masyarakat.02/09/2009 11:58 

333 Wawancara dengan Noer Azis selaku General Manajer Pengembangan Ekonomi DD, 
10 September 2009. Kebijakan pengembangan masyarakat tertuang dalam Program 
Pengembangan Ekonomi Dompet Dhuafa 2009 (tidak diterbitkan).  

334Tahun 2009 ada 128 BMT yang dibina tersebar di beberapa wilayah yaitu Jawa Barat, 
Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, DKI Jakarta, Aceh, dan Sumatera .  
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Menurut Nana Minarti,335 Direktur IMZ bahwa setiap lembaga yang ada 

dan sudah dibentuk oleh DD dibina agar menjadi lembaga yang mampu mandiri 

dan setiap lembaga tersebut mampu mengembangkan program yang ada sehingga 

manfaatnya lebih besar bagi kemandirian masyarakat. Hubungan jejaring yang 

ada dengan DD merupakan fungsi koordinatif. Dalam hal ini Dompet Dhuafa 

Republika sedang melakukan transformasi menjadikan dirinya ke dalam fungsi 

the state.  

 

3.Kesehatan 

Program Kesehatan yang ada di Dompet Dhuafa yaitu LKC336 (Layanan 

Kesehatan Cuma-Cuma). Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan 

lembaga non profit jejaring Dompet Dhuafa Republika khusus di bidang 

kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana 

sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial 

perusahaan. LKC telah memiliki izin operasional secara legal dari Balai 

Pengobatan Nomor : 445.5/240/T/5186/Dinkes Kabupaten Tangerang. 

Semua kegiatan LKC berpijak pada visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Visi LKC adalah menjadi institusi yang mampu mengembangkan program 

pelayanan kesehatan secara profesional bagi dhuafa di Indonesia pada tahun 

2012. Sedangkan misi LKC adalah: 1) Mengembangkan sistem pelayanan 

kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); 2) 

Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Mengembangkan 

kemitraan dengan sesama jejaring Dompet Dhuafa (DD) dan di luar jejaring DD, 

                                                
335Wawancara hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Pukul 09.00-10.00 WIB 
336Awal berdiri LKC dimulai pada tahun 2000. Saat itu, Eri Sudewo, perintis Dompet 

Dhuafa Republika bersama dr. Piprim Yanuarso, Sp.A membuat konsep layanan kesehatan gratis 
untuk dhu’afa. Pada bulan Spetmebr 2001, perizinan teknis sudah masuk ke Departemen 
Kesehatan Republi Indonesia. Mulai 17 Oktober 2001, LKC mulai menerima pasien dhuafa. 
Sebagai bentuk syukur dan menginformasikan kepada masyarakat tentang LKC, maka 3 
November 2001, LKC mengundang sejumlah masyarakat sekitar Ciputat untuk do’a bersama. 
Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2001, LKC diresmikan oleh Wakil Presiden RI saat itu 
Hamzah Haz. Dewan Direksi LKC  saat ini adalah sebagai berikut: Direktur : drg. Imam 
Rulyawan MARS,  Manager Operasional : Dra. Ing Mardiana , Manager Pelayanan Medis : dr. 
Jumpa Utama Amrannur,  Manager Program : dr. Yahmin setiawan. Sumber: http:// 
www.dompetdhuafa.or.id. 02/09/2009 11:52.layanan kesehatan cuma-cuma. 
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baik Nasional maupun Internasional; 4) Mengembangkan metode pemberdayaan 

yang berbasis komunitas kesehatan dan menganut pendekatan promotif-kuratif 

secara holistic. 

Untuk melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan dilakukan beberapa 

strategi sebagai berikut:337 1) Menyiapkan akreditasi lembaga; 2) Menyiapkan 

pendirian rumah sakit terpadu sebagai pelayanan tingkat lanjutan; 3) 

Mengembangkan jaringan cabang LKC di dalam dan luar Jabodetabek; 4) 

Mengembangan pelayanan promotif; 5) Bermitra dengan Pemerintah dan swasta, 

NGO nasional dan internasional dalam program kesehatan masyarakat; 6) 

Melakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis bidang kesehatan.; 7) 

Meningkatan penghimpunan dana melalui kerjasama program.; 8) Membentuk 

karyawan yang berkarakter social entrepreneur 

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan yang 

berobat di LKC, pihak manajemen menetapkan nilai-nilai yang menjadi landasan 

pijakan dalam pelayanan kesehatan di LKC. Nilai-nilai yang menjadi pijakan 

tersebut yaitu: disiplin, profesionalisme, kejujuran, musyawarah, dan kerjasama. 

Selain ketiga program di atas Dompet Dhuafa juga mengadakan layanan 

sosial lainnya seperti program THK (Tebar Hewan Kurban) yang dimulai sejak 

tahun 1994338dan tanggap darurat bencana. Setiap ada bencana, DD Dhuafa turut 

                                                
337 Sumber: www.dompetdhuafa.or.id.02/09/2009, 11:52 AM 
338 Program THK (Tebar Hewan Kurban) dimulai sejak tahun 1994. Pada awalnya 

program ini bernama “Menebar 999 Hewan Kurban”. Sejak tahun 1998 berubah namanya menjadi 
Tebar Hewan Kurban. Tujuannya membagi hewan kurban ke daerah-daerah terpencil, agar 
kelezatan daging kurban tidak hanya menumpuk pada masyarakat kota, khususnya Jakarta.Di 
tahun 1994 terkumpul 644 ekor kambing/domba dan 8 ekor sapi, tahun 1995, terkumpul 833 ekor 
kambing/domba dan 6 ekor sapi.Tahun 1996 mencapai 1.339 ekor kambing/domba dan 33 ekor 
sapi. Tahun 1997, terkumpul 1.538 ekor kambing/domba dan 35 ekor sapi. 
Ditahun 1998 mencapai 3.015 ekor (naik 96 %) dan sapi 99 ekor (naik 182,8 %).  
Pada tahun 1999 angka kurban yang ditebar sedikit menurun, yaitu 2.474 ekor kambing/domba 
(turun 22%)dan 87 ekor sapi (turun 14%). Situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan ikut 
mempengaruhi ibadah tahunan umat Islam ini. Pada tahun 2000 kembali THK mencapai angka  
4516 ekor (naik 83 %) dan sapi 122 ekor (naik 40 %). Pada tahun 2001 terkumpul  
kambing/domba sebesar 6228 ekor (naik 38 %) dan 162 ekor sapi (naik 33 %). Pada tahun 2002 
terkumpul Kambing/domba sebanyak 6230 ekor dan Sapi 163 ekor. Kambing/domba sebanyak 
5538 (turun 12%) dan sapi 149 ekor (turun 9%). Terhitung sejak tahun 1994 sampai 2003, jumlah 
kurban yang berhasil dihimpun dan disistribusikan melalui THK sebanyak 32.355 ekor 
kambing/domba, 864 ekor sapi, 38.403 pekurban (orang yang berkurban) dan Rp 17.859.911.309 
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berperan serta dalam meringankan beban para korban bencana dengan 

memberikan layanan pasca bencana.  

Dari seluruh program yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Republika, 

pengguna dana terbesar sampai 29 Sya’ban 1429H adalah kelompok fakir dan 

miskin. Disusul oleh kelompok sabilillah, ‘a>mil, Ibnu Sabil, muallaf dan 

gharimin, Bagian terbesar dana hibah untuk fakir miskin.339 Dalam penyaluran 

dana oleh DD melihat aspek prioritas kelompok yang membutuhkan bantuan.  

Walaupun demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki porsi besar 

dimana pada tahun 1429 H, dana bergulir sebesar 6.302.211.633. Besarnya dana 

bergulir akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat 

dhuafa. Kerjasama dari semua elemen masyarakat menjadi hal penting bagi 

keberhasilan program.  

Oleh karena itu, penggalangan kerjasama harus menjadi bagian yang utama 

sehingga tidak terkesan program berjalan sendiri. Artinya, Dompet Dhuafa 

Republika menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun 

swasta, NGO dalam maupun luar negeri serta kerjasama dengan lembaga 

pengelola zakat lainnya.  

 

4. DPU Daarut Tauhid 
  

Secara garis besar pendayagunaan ZIS di DPU DT meliputi 

pendayagunaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Program yang dilakukan 

oleh DPU DT ada tiga program yaitu:340 Pusat Kemandirian Umat, Pusat 

Pendidian dan Latihan, dan Pusat Sosial Kemanusiaan. Pusat kemandirian Umat 

                                                                                                                                 
Omzet. Tahun 2003, daerah tebaran hewan kurban mencapai 1840 desa, 735 kecamatan, 180 
kabupaten, 27 propinsi. Sumber:www.tebarhewan.or.id.02/09/2009, 11:56 AM 

339 Pengguna Dana sampai 29 Sya’ban 1429H: Hibah untuk fakir miskin 
(17.484.300.065), fisabilillah (6.932.929.544), Gharimin (1.820.000), Ibnu sabil (15.720.000), 
muallaf (2.568.000), dana bergulir (6.302.211.633), amil (4.890.760.086), dana bergulir 
(6.302.211.633), lain-lain (378.002.800),  dan pemberian piutang hutang (105.000.000). Sumber: 
Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen  Yayasan Dompet Dhuafa Republika 29 
Sya’ban 1429H dan 30 Sya’ban 1428H 

340Wawancara dengan Asep Hikmat salah seorang manajer di DPU DT tanggal 29 
September 2009. Pukul 11.00-12.00 WIB di DPU DT Bandung  
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dan pusat pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari program produktif, 

sedangkan pusat sosial kemanusiaan sebagai bagian program yang bersifat 

konsumtif. 

1. Pusat Kemandirian Umat 

Pusat Kemandirian Umat yaitu suatu lembaga yang melaksanakan seluruh 

kegiatan untuk memandirikan umat. Program yang dilakukan yaitu: 

1) Microfinance Berbasis Masyarakat (MiSykat)341  
 

MiSykat berfungsi sebagai fasilitator kemandirian usaha anggota yang 

ditunjang dengan pendidikan yang komprehensif, sistematis, dan 

berkesinambungan. Dengan MiSykat ini diharapkan dapat menghantarkan para 

mustahik menjadi muzakki. Penanggung jawab program MiSykat adalah kasub 

MiSykat.  

Selain itu ada juga koordinator wilayah yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan program di wilayah kerjanya yang meliputi pejabat unit wilayah dan 

pendamping. Koordinator wilayah juga bertanggung jawab atas terlaksananya 

pelayanan anggota, pembinaan, assesmen calon anggota, dan menjalankan fungsi 

control terhadap keberlangsungan setiap unit wilayahnya. Adapun pejabat 

wilayah bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program mulai dari 

kegiatan pendampingan, assesmen, monitoring, home visit sampai pada 

operasional program. 

Kehadiran MiSykat dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat 

khususnya kaum dhuafa yang semakin sulit akibat krisis ekonomi. Penanganan 

yang kurang serius dari pemerintah mendorong DPU Daarut Tauhid untuk turut 

andil membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan salah satunya 

adalah miSykat. MiSykat secara khusus bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat menuju kemandirian (empowerment).  

                                                
341MiSykat singkatan dari mikrofinance syariah berbasis masyarakat yang disingkat 

MiSykat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid, yaitu program pemberdayaan masyarakat yang 
fokus pada ekonomi produktif. MiSykat didirikan pada tanggal 22 April 2003 di Daarut Tauhid 
Bandung. Wilayah kerja MiSykat adalah wilayah kerja DPU DT. Sumber: Buku SOP Misykat 
DPU DT tahun 2009 (tidak diterbitkan) 
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Model program yang dilaksanakan yaitu menggunakan pola microfinance 

Syariah berbasis masyarakat.  Para peserta program MiSykat mendapatkan: 1) 

pembinaan; 2) pendampingan yang intensif dengan model pendidikan orang 

dewasa; 3) perubahan karakter anggota dengan pendekatan ruhiyah; 4) 

peningkatan wawasan tentang manajemen ekonomi rumah tangga dan 

manajemen usaha secara sistematis dan berkesinambungan. 

Model program tersebut dilakukan demikian sesuai dengan tujuan MiSykat 

yang utama yaitu menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, 

diperlukan usaha sungguh-sungguh dari para peserta serta para pengurusnya. 

Beberapa upaya menuju kemandirian usaha, para peserta harus memiliki 

keinginan kuat untuk meningkatkan produktivitas, merubah pola fikir dan 

kinerja, membudayakan pola hidup hemat dan menabung serta meningkatkan 

jaringan dan keterampilan berusaha. 

Para peserta yang mengikuti program MiSykat harus memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.342 Untuk waktu dan kegiatan 

pendampingan ditentukan sesuai kesepakatan anggota. Sebagai bahan acuan, 

pihak DPU menetapkan standar ukuran keberhasilan program yaitu:1) perubahan 

karakter dan pola pikir anggota; 2) adanya peningkatan penghasilan anggota; 3) 

betambahnya ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan anggota; 4) hemat 

menabung; 5) meningkatnya produktifitas anggota; 6) berjalannya program; dan 

7) mudah direflikasi dengan dibentuknya unit-unit wilayah.343 Sebelum 

melaksanakan program petugas melakukan uji kelayakan antara lain melihat 

kondisi sosial ekonomi mustahik yang akan dibantu. 

Uji Kelayakan merupakan uji kelayakan wilayah dan masyarakat sasaran 

program MiSykat yang dilakukan oleh petugas dengan menggali data dan potensi 

wilayah. Uji Kelayakan dilakukan karena beberapa hal, yaitu: a) Mengetahui 
                                                

342 Persyaratan tersebut yaitu: WNI, penduduk asli setempat, muslimah, mustadh’afin, 
sudah menikah, masih produktif dan memiliki kegiatan usaha. Selain itu peserta harus mengisi 
formulir, mengikuti kegiatan uji kelayakan (UK) dan latihan wajib majelis (LWM), melampirkan 
Fotocopi KTP.Identitas dan fotocopi Kartu Keluarga (KK) 

343 Sumber :DPU DT, SOP MiSykat dan wawancara dengan Iwan Firmansyah(Kasubag 
MiSykat) tanggal 29 September 2009 
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tingkat kepadatan penduduk,; b) Mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat; c) 

Mengetahui batas wilayah; d) Mengetahui tata nilai budaya yang berkembang di 

daerah; e) Mengetahui potensi wilayah,; f) Dokumentasi wilayah; dan g) Peta 

demografi desa/ kelurahan/ kecamatan. Dengan mengetahui kondisi wilayah 

sasaran peserta MiSykat dapat membantu dalam memprediksi pengembangan 

yang akan dilakukan serta tingkat keberhasilan yang  akan dicapai.  

Dalam Uji Kelayaan ada beberapa tahapan yang dilakukan.344 Setelah 

memenuhi syarat, para peserta program MiSykat mengikuti acara sosialisasi di 

dalam acara tersebut disampaikan mengenai program dan prosedur serta dialog 

dengan para pengurus. Para peserta selanjutnya diharuskan mengikuti Latihan 

Wajib Majelis (LWM). Menurut Iwan,345 LWM merupakan latihan wajib majelis 

yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dengan tempat dan waktu yang 

telah disepakati bersama saat sosialisasi. Pada LWM tersebut dibahas pula 

mengenai keanggotaan, kedisiplinan, kewajiban anggota, pembagian kelompok, 

struktur dan penamaan majelis untuk selanjutnya diresmikan dengan syarat 

semua peserta anggota hadir. Jika ada salah seorang peserta tidak hadir, maka 

peresmian ditunda hingga jumlah peserta lengkap. 

Dalam penentuan peserta MiSykat diadakan survey dan wawancara 

disamping harus mengisi formulir yang disediakan. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya preventif terkait dengan masalah keuangan.  Inti permasalahannya terletak 

pada tanggung jawab peserta dalam mengelola keuangan serta adanya tanggng 

jawab.  

Melalui survey dapat diketahui kemampuan para calon program dalam 

mengelola keuangan. Survey juga dilakukan untu mengetahui kebenaran identitas 

calon yang termasuk kategori mustahik zakat. Termasuk di dalamnya kondisi 

                                                
344 Langkah yang dilakukan dalam UK, yaitu:1) Memotret kondisi awal wilayah dan 

masyarakat yang akan dijadikan sasaran program MiSykat. 2) Izin dan sosialisasi program kepada 
aparat setempat . 3) Survey dan wawancara calon anggota. 4) Rapat komite calon anggota 
Masyarakat yang layak menjadi calon anggota diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi 
program. 5) Sosialisasi program tahap awal sebagai alat ukur komitmen calon anggota. 6) 
Mengisi formulir calon anggota. Sumber: Hasil Wawancara dengan Kasub MiSykat dan SOP 
MiSykat tahun 2009. 

345 Kasub MiSykat DPU DT 
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rumah dan tingkat ekonominya. Uji kelayakan dilakukan oleh surveyor sehingga 

kepantasan dan tidaknya peserta mengikuti program MiSykat tergantung 

pertimbangan surveyor yang mengetahui kondisi peserta. Dalam pelaksanaan 

program MiSykat ada Kasubag MiSykat, Korwil, Pj. Unit Wilayah dan surveyor 

yang menandatangani keputusan hasil rapat untuk selanjutnya diumumkan 

kepada para peserta. Setelah pengumuman diadakan sosialisasi. 

Untuk memudahkan para peserta, pada saat pelaksanaan program maka 

dilakukan pendampingan. Pendampingan diadakan selama sepekan sekali di 

tempat yang ditentukan. Biasanya pertemuan dilakukan di rumah anggota, kantor 

RW, atau madrasah  berdasarkan musyawarah anggota, bisa tetap bisa bergilir. Aspek 

pendampingan mencakup perubahan karakter, pola pikir, wawasan keilmuan 

anggota dengan entry point simpan pinjam menuju kemandirian. Peserta 

diharuskan memiliki tabungan berencana sebelum pembiayaan dana bergulir. 

 Dalam program MiSykat ada pembentukan majelis dan kelompok. Setiap 

majelis terdiri dari empat kelompok, dan satu kelompok terdiri dari lima orang. 

Peserta program mendapatkan pendampingan. Dalam pendampingan dilakukan 

bertahap. Untuk pemula, pendampingan berupa motivasi dalam upaya 

memperkuat keinginan peserta untuk aktif dalam program. Sedangkan pada 

kelompok yang sudah mandiri pendampingan diberikan dengan materi keuangan 

dan usaha.  

Selanjutnya, bagi kader diberikan pendampingan dengan materi 

kepemimpinan dan keorganisasian.346 Pendampingan yang dilakukan tampaknya 

merupakan bentuk evaluasi program serta menjadi ajang silaturrahmi dan tuar 

pendapat jika ada masalah yang dihadapi peserta. Dalam organisasi, LWM serupa 

dengan rapat rutin karena dilakukan secara kontinu. 

 Dalam pelaksanaan program ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

anggota, termasuk masalah keuangan.347Semua aturan yang dibuat merupakan 

                                                
346Sumber : wawancara dengan Iwan Firmansyah Kasubag MiSykat, 29 September 2009, 

Pukul 11.30-14.00 WIB  
347Jenis-jenis keungan yang harus diperhatikan oleh anggota yaitu : 1)Iuran anggota 

sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Setiap anggota “wajib membayar” iuran anggota setiap 
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upaya untuk mengatur kegiatan (program) agar dapat berhasil sesuai dengan 

tujuan. 

Untuk mengatasi kredit macet MISYKAT memiliki mekanisme inheren 

yang secara otomatis merupakan upaya pencegahan (preventif) terjadinya kredit 

macet yang sekaligus juga sebagai upaya penanggulangan (Kuratif) manakala 

terjadi kemacetan.348 Hal inilah yang merupakan nilai lebih MISYKAT sebagai 

sebuah lembaga keuangan mikro.  

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan program , dibuat 

laporan yang meliputi: waktu, kegiatan yang dilakukan, lokasi, ringkasan hasil 

yang dicapai, pihak-pihak yang terlibat, kendala yang dihadapi dan solusi yang 

dilakukan. Laporan dibuat oleh pendamping, diperiksa oleh Pj.Unit Wilayah, 

diketahui Koorwil, dan disetujui Kasubag MiSykat.  

                                                                                                                                 
pekan, meskipun yang bersangkutan tidak hadir pada pertemuan pekanan. Iuran anggota adalah 
asset majelis, bukan asset MiSykat. Asset tersebut dapat dikembalikan apabila majelis secara 
musyawarah membubarkan diri. Asset anggota  dikelola oleh MiSykat. Iuran anggota digunakan 
untuk tanggung renteng anggota; 2) Tabungan berencana, yaitu  transaksi menabung yang 
dilaukan anggota dengan tujuan tertentu. Tabungan ini hanya boleh dicairkan sesuai dengan akad 
awal. Misalnya tabungan pendidikan anak, khitanan, dll. Nominal tabungan bukan hal utama. 
Yang terpenting adalah istiqomah dalam menabung dan menjadikan menabung sebagai pola 
hidup dan budaya mereka. Akad awal tabungan dilakukan secara tertulis di hadapan anggota 
(model akad tabungan terlampir). Akad tabungan disimpan oleh Pendamping; 3) Pembiayaan 
dana bergulir tahap 1 menggunakan akad Qordul Hasan (QH), tahap selanjutnya menggunakan 
akad Murabahah (jual beli), Mudhorobah (bagi hasil) dan Musyarokah. Dana hasil Murobah}ah} 
(jual beli), Mud}arabah (bagi hasil) dan Musyarokah merupakan asset program MiSykat, bukan 
asset majelis. Dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional 
dan kemandirian program  MiSykat. Cicilan dana bergulir maksimal 40 x cicilan setelah melalui 
tahapan pengajuan. Besarnya cicilan pokok dana bergulir dan jangka waktu pembayaran sesuai 
dengan yang tercantum dalam surat perjanjian; 4) Tabungan cadangan sebesar 20 % dari jumlah 
pinjaman. Tabungan cadangan diwajibkan kepada anggota MiSykat yang menggunakan aqad 
Qordhul Hasan (QH). Besarnya tabungan cadangan adalah 20% dari jumlah pembiayaan. 
Tabungan cadangan tidak dipotong langsung oleh lembaga Misykat pada saat anggota menerima 
pembiayaan, tetapi dicicil oleh anggota secara rutin pada pertemuan pekanan sesuai dengan lama 
pembiayaan. Tabungan cadangan akan dikembalikan kepada anggota setelah yang bersangkutan 
melunasi pembiayaannya kepada lembaga. Jika yang bersangkutan mengalami kemacetan maka 
tabungan cadangan dipergunakan sebagai dana talangan. Administrasi pembiyaan sebesar Rp. 
6.000,- (Enam Ribu Rupiah; 5) Tabungan cadangan diwajibkan kepada anggota MiSykat yang 
menggunakan aqad Qord}ul Hasan (QH). Sumber SOP MiSykat DPU DT 2009 (tidak diterbitkan) 

348Langkah-langkah dalam mengatasi kemacetan yaitu: 1) Pendataan awal;  2) 
Penguatan;b3) Tabungan berencana; 4)Pendampingan yang intensif. 5)Menggunakan pola 2-2-1. 
6)Mekanisme majelis dan kelompok. 7) Tanggung renteng (iuran anggota). 8)Adanya tabungan 
cadangan. 9)Adanya home visit pada anggota yang akan dan sudah mengajukan dana bergulir, 
anggota yang bermasalah, dll . 10)Adanya monitoring dan evaluasi program dari pusat 
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Laporan disampaikan secara berkala setiap sebulan sekali berisi:Laporan 

keuangan anggota, laporan kegiatan, laporan kegiatan home visite, laporan 

kegiatan lain yang berkaitan dengan program, dan agenda kegitan yang akan 

dilaksanakan pada bulan yang akan datang.349 Selain bulanan ada juga laporan 

per semester yang berisi seluruh kegiatan. 

 Dalam program MiSykat seluruh peserta adalah perempuan. Hal ini 

dilakukan karena adanya kegagalan yang pernah terjadi ketika para pesertanya 

laki-laki. Menurut Iwan, Kasub MiSykat bahwa sebagian dana yang diberikan 

ketika pesertanya laki-laki banyak yang tidak jelas. Mereka memakai dana 

tersebut untuk keperluannya sendiri seperti merokok.  

Lebih lanjut Iwan350 menyampaikan bahwa kaum perempuan memiliki 

komitmen yang lebih besar dalam memegang teguh program. Banyak diantara 

para peserta perempuan peserta program MiSykat yang berhasil dan mereka 

dapat mengajak suaminya ikut serta berpartisipasi bahkan ada yang rela berhenti 

merokok (sebagai contoh) untuk menghemat pengeluaran dan digunakan untuk 

menabung. 

Dalam program MiSykat, kerjasama antara peserta program dengan 

pengelola sangat penting. Demikian pula kerja sama antara setiap anggota dalam 

kelompok. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui MiSykat mengandung 

prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, dimana asas 

kekeluargaan (brotherhood)/ ukhuwwah menjadi dasarnya. Dengan ukhuwah 

melahirkan kebersamaan sehingga masalah berat pun akan dirasakan ringan 

karena dipikul bersama. 

Program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pendidikan bagi 

masyarakat dalam membentuk pribadi yang mandiri. Karena, kemandirian dapat 

merupakan kunci utama yang mendorong terwujudnya perubahan dalam individu. 

Dengan kemandirian pula, mereka tidak tergantung kepada orang lain, sehingga 

                                                
349SOP MiSykat 2009 (tidak diterbitkan) 
350Perubahan terjadi setelah terjadi evaluasi terhadap berbagai kendala dan kegagalan 

pada sebagian besar kelompok. Maka, langkah yang diambil dengan memberikan pemberdayaan 
pada kaum perempuan. Wawancara penulis dengan Kasub Misykat. 
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dapat berusaha mengatasi persoalan yang dihadapi. Selain kemandirian, program 

pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok memberikan pelajaran akan 

kerjasama dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi sehingga 

permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah.  

 

2) Program Desa Ternak Mandiri  
 

Program Desa Ternak Mandiri351 merupakan salah satu program yang 

dilakukan oleh Pusat kemandirian Ummat DPU DT. Program ini dilatarbelakangi 

oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat khususnya dhuafa dari kalangan petani 

yang menanggung beratnya beban ekonomi. Semakin meningkatnya harga 

ebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat menurun.  

Oleh karena itu, DPU memfasilitasi para masyarakat d}uafa di perdesaan, 

khususnya para peternak  agar memiliki kemandirian usaha. Kemandirian 

merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan agar tidak terjadi 

ketergantungan pada orang lain. Dengan adanya kemandirian dapat menunjang 

kehidupan lebih kondusif sehingga dapat beribadah dengan tenang kepada Allah. 

Untuk itu, DPU DT memfasilitasi peternak melalui kegiatan usaha terpadu, 

berupa penggemukkan domba dan pengolahan singkong.352 Adanya usaha terpadu 

dapat menambah penghasilan para petani tersebut. 

                                                
351Pola Bantuan yang dilakukan : 1) Pemberian hewan ternak minimal 5 ekor untuk 1 

KK; 2) Penanganan kesehatan hewan; 3)Pemberian 40 kg singkong untuk 1 KK perhari; 4) 
Pemberian mesin parut manual 1 unit untuk 5 KK; dan 5) Pemberian pelatihan dan pendampingan 
Sistem Pemberdayaan: 1)Pelatihan beternak sistem modern; 2) Pelatihan pengolahan singkong; 3) 
Pendampingan 1 minggu dua kali; 4) Penguatan ruhiyah berbasis masjid; 5) Pelatihan 
kewirausahaan dan kepemimpinan. Adapun Bentuk Program:Penggemukkan domba, pembibitan 
domba, pengolahan singkong, pengalihan makanan pokok dari nasi menjadi rasi (beras singkong), 
pemanfaatan halaman sekitar rumah dengan tanaman yang bermanfaat, pengadaan ternak lain 
seperti itik, belut dll. Produk Yang Ditawarkan:Domba aqiqah, daging domba untuk pasar, domba 
qurban, domba untuk diternakan, Rasi dan Tepung Rasi, dan Makanan olahan (TERAS) seperti: 
Kue kering TERAS, bolu TERAS, kerupuk TERAS, dan makanan yang sejenis yang terbuat dari 
TERAS. 
 

352Usaha pengolahan singkong dimana setiap keluarga peternak peserta program akan 
mengolah 40 kg singkong setiap hari. Hasilnya berupa tepung tapioka (tepung aci) dan rasi (beras 
singkong) akan dijual kepada mitra yang ada dan siap menampung hasil pengelolaan singkong 
sehingga tidak perlu mencari pembeli hasil pengolahan tersebut, sebagian lagi dikonsumsi sendiri 
sebagai pangan pokok alternatif pengganti beras. Konsumsi 1kg rasi setara dengan 3 liter beras. 
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Tujuan program yaitu menambah penghasilan peternak dan petani, 

mengurangi pengangguran, adanya pendapatan tetap, pemberdayaan masyarakat 

dhuafa, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan & papan, dan keluar dari garis 

kemiskinan. 

  Untuk  Dalam Program Desa Ternak Mandiri ada beberapa tahapan, 

yaitu:353 Pertama Rekruitmen calon anggota. Hal ini meliputi: 1) Pemetaan 

wilayah, meliputi: survey, sosialisasi program kepada aparat setempat sehingga 

didapat data sekunder dari pemerintah setempat. 2) Pemetaan personal meliputi: 

sosialisasi rogram kepada calon anggota,  pengisian kuesioner, survey dan 

wawancara. 3) Analisa manajemen meliputi rapat komite, MoU kemitraan, 

transfer dana subsidi kandang, transfer dana domba bakalan. 4) Launching 

program pembentukan dan peresmian komunitas Desa Ternak Mandiri serta 

penyerahan domba bakalan dari DTM DPU DT kepada peternak anggota DTM. 

 Pada saat rekruitmen anggota, pihak DPU DT bekerjasama dengan aparat 

pemerintah setempat. Pemerintah setempat merupakan sumber informasi tentang 

keadaan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, adanya kerjasama dapat 

memudahkan terselenggaranya program desa ternak mandiri. Kedua, Pelaksanaan 

Program.354 Ketiga Kemandirian Anggota DTM. Kemandirian anggota dapat 

diketahui setelah para peserta dapat melaksanakan program dengan baik. 

Dalam pemberdayaan yang dilakukan, DPU DT menambah materi 

penguatan ruhiyah berbasis mesjid. Tujuan penguatan ruhiyah ini adalah 

                                                                                                                                 
Sehingga uang untuk membeli beras, bisa dialihkan sebagian untuk memberi lauk pauk yang 
bergizi seperti telur atau ikan. Sedang sebagian lagi bisa dialokasikan untuk pendidikan dan 
kesehatan. Sedangkan kesempatan memelihara / pengge-mukkan domba, merupakan upaya 
mereka untuk menambah penghasilan keluarga. Dimana setiap keluarga peternak akan diberi 
kesempatan untuk memelihara / menggemukkan 5 ekor domba selama 3 bulan. Sehingga setiap 3 
bulan sekali, mereka akan mendapat tambahan penghasilan dari usaha peternakan mereka. 

353Sumber: www.dpu_dt.online, September 2009  
354Pelaksanaan program meliputi: 1) Subsidi kandang sebesar Rp 35.000,- per satu ekor. 

2) Pengadaan domba; 3) Pemeliharaan dan penggemukkan domba bakalan (memberi pakan, 
memelihara dan merawat domba serta mengoptimalkan kesehatannya); 4) Pendampingan berisi 
materi diniyah islamiyah, teknik pemeliharaan, ekonomi RT, kewirausahaan dan manajemen); 5) 
Monitoring; 6) Penjualan domba (tanggung jawab mitra program); 7) Bagi hasil keuntungan 
(60% peternak, 35% DPU dan 5% mitra); 8) Evaluasi oleh DPU DT dan mitra program. 
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membekali para peserta dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman 

dalam kehidupan. Penguatan ruhiyah merupakan salah satu wujud pengautan 

agama yang menjadi tujuan dari syari’at. Sehingga program yang dilkaukan tidka 

hanya memberikan efek bagi peningkatan ekonomi sebagai ruh dari hifz} ma>l, 

tetapi member efek bagi penguatan keyakinan (hifz} al-di>n). 

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan unsur 

pemerintah seperti aparat pemerintah desa. Kerja sama tersebut dilakukan agar 

pemerintah dapat membantu masyarakat dalam hal ini DPU DT dalam 

melakukan koordinasi serta pemetaan warga yang akan dilibatkan dalam program 

memberdayakan masyarakat. Karena, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh DPU DT sesungguhnya merupakan bagian dari peran masyarakat untuk 

mendukung dan membantu program pemerintah. 

Selain program pemberdayaan, DPU DT juga menyelenggarakan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPU DT telah 

melaksanakan beberapa program yaitu pendidikan dan pelatihan. Program 

pendidikan yang telah dilakukan yaitu: Beasiswa Peduli Pendidikan (Prestatif),355 

Beasiswa Prestatif,356 Beasiswa Mahakarya, dan Adzkia Islamic School (AIS) 

Program pendidikan merupakan salah satu komitmen DPU DT untuk 

membina dan mengembangkan potensi pendidikan masyarakat d}uafa. Untuk itu, 

diselenggarakan sekolah gratis. Pemberdayaan di bidang pendidikan sekolah 

gratis ini dijalankan melalui metode pembinaan mental dan akhlaq, serta 

entrepreuner dengan pengawasan pembinaan yang normatif-edukatif. Hal ini 

                                                
355Program yang dilakukan dalam pendidikan yaitu: Beasiswa Peduli Pendidikan 

(Prestatif), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus, Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus, 
Pendidikan Luar Sekolah Islam Terpadu (PLS-IT), Pembinaan skill atau keterampilan, Special 
Need (Kelas khusus) bagi mereka yang memiliki keterlambatan pertumbuhan. 

  
356Beasiswa prestatif yaitu Program pemberian beasiswa kepada pelajar d}uafa berprestasi 

dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran para 
siswa mendapatkan pembekalan akhlak serta mental berbasis leadership dan entrepreneurship. Di 
samping itu, dilakukan pembekalan akhlak serta mental berbasis leadership dan entrepreunership. 
Hal ini sesuai dengan harapan peserta agar menjadi cerdas yang memiliki jiwa leadership dan 
entrepreneurship. 
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sesuai dengan visi357 dan misi358 dari AIS didukung oleh materi terpadu.359 

Pendidikan terpadu mempersiapkan para peserta didik yang mampu dan 

menguasai bidang ilmu pengetahuan serta kemandirian dan entrepreuner.  

 Program Adzkia Islamic School memiliki beberapa tujuan, yaitu:1) 

Memberikan biaya sekolah bagi warga belajar yang tidak mampu; 2) Membantu 

warga belajar tidak mampu untuk menikmati pendidikan yang layak; 3) 

Membantu DPU-DT Jakarta dalam menyalurkan dana Zakat; 4) Menciptakan 

lapangan pekerjaan, menciptakan kondisi masyarakat yang sadar akan 

pentingnya Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dalam program pendidikan DPU DT 

menetapkan program entrepreunership sebagai salah satu materi serta 

keruhanian. 

Kewiraswastaan (entrepreunership) sangat diperlukan untuk membekali 

peserta didik agar mampu berwiraswasta setelah selesai pendidikan. Demikian 

pula dengan keruhanian memiliki fungsi penting untuk membentuk karakter anak 

didik agar memiliki ketakwaan yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan 

(agent of change) dalam kehidupan . Manusia yang memiliki jiwa entrepreneur 

serta ketakwaan yang kuat itulah yang ingin dibentuk oleh DPU DT melalui 

program pendidikan. 

Sebagai upaya membantu siswa d}u’afa> yang berprestasi, DPU DT 

menyediakan beasiswa prestatif khusus bagi siswa berprestasi360 dari kalangan 

                                                
357 Visi dari Adzkia Islamic School adalah menjadi lembaga terdepan dalam membantu 

perkembnagan siswa dalam menjadi warga negara yang unggul dalam masyarakat, lintas budaya 
berbekal wawasan Islam dan internasional.. Sumber: www.dpu-online.com.25/01/2010 09:47 AM 

358Misi dari Adzkia Islamic School adalah memunculkan warga sekolah dan warga 
masyarakat yang berkesadaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba 
Allah, anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Sumber: www.dpu-
online.com.25/01/2010 09:46 AM  

359Fasilitas yang diberikan yaitu pendidikan dan pembinaan meliputi keagamaan,  
akademik, serta pelatihan keterampilan yang intensif, di asramakan (tahap pembangunan), Lab 
Komputer, Bina Baca Al-Qur'an (BBQ), Lab Bahasa Arab Inggris.  Untuk masuk di Adzkia 
Islamic School ada beberapa persyaratan, yaitu: beragama Islam, mempunyai motivasi tinggi 
untuk belajar, memiliki ijazah, Usia maximal 30 untuk PLS-IT, bersedia diasramakan (Boarding 
School) bagi SMP Plus dan SMA Plus, Bersedia mengikuti seluruh ketentuan Adzkia. Sumber: 
www.dpu-online.com.25/01/2010 09:46 
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dhuafa di wilayah kerja DPU DT serta memenuhi kualifikasi361 yang ditetapkan. 

Sebagai penjamin standar mutu program ditetapkan beberapa hal yang menjadi 

indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang ditetapkan bertujuan agar 

program beasiswa tersebut memberi manfaat jangka panjang baik untuk peserta 

maupun untuk masyarakat yang membutuhkannya.  

Sementara itu, program lain seperti Bea Maha Karya menjadi salah satu 

program pemberdayaan pendidikan yang disediakan bagi mahasiswa kurang 

mampu tetapi berprestasi. Program  tersebut digulirkan dalam rangka membantu, 

mengembangkan, dan memberdayakan mahasiwa untuk dapat berkontribusi 

dalam masyarakat melalui karya nyata.  

Hal ini ini sesuai dengan visi362 dan misi363 program. Tujuan umum 

membantu peserta program menyelesaikan skripsi dan membekali mereka untuk 

meraih kemandirian dengan wawasan, skill, dan pengalaman berkarya. 

Sedangkan sasarannya adalah mahasiwa dari keluarga d}u’afa> yang memiliki 

kualifikasi tertentu364 dan berada di wilayah kerja Dompet Peduli Umat (DPU) 

                                                                                                                                 
360 Tujuan dari program pendidikan ini adalah memberikan dukungan biaya pendidikan 

bagi anak yang membutuhkan:1)Memfasilitasi pengembangan SDM yang unggul, kreatif dan 
inovatif.; 2) Meningkatkan kesadaran yang tinggi untuk terus belajar dan berprestasi;3) 
Meningkatnya kualitas akhlaq siswa sehingga bisa menjadi tauladan bagi lingkungannya.; 4) 
Membangun generasi yang mandiri dengan memiliki jiwa entrepreuner dan leadership; 5) 
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah pendidikan. Sumber: 
www.dpu-online.com.25/01/2010 09:46 

361 Mahasiswa semester 6 dan 8 (tingkat akhir): 1) Nilai IPK 2,75 (non eksakta) 3,0 
(eksakta); 2) Berasal dari keluaga dhuafa (Penghasilan keluarga max 750.000) dengan jumlah 
tanggungan minimal 3 orang dan atau yatim piatu.; 3) Tidak sedang dan atau pernah 
mendapatkan beasiswa dari pihak manapun; 4) Aktif berorganisasi. Sumber: www.dpu-
online.com.25/01/2010 09:46 

362 Visi dari bea Maha Karya adalah aktualisasi karya nyata intelektual muda dalam 
menopang kemandirian masyarakat. Sumber: www.dpu-online.com.25/01/2010 09:46 

363 Sedangkan misi dari bea Maha Karya adalah:1) Membantu meringankan biaya kuliah 
dengan pemberian dana studi; 2) Mengembangkan potensi, bakat dan prestasi melalui pelatihan 
dan pemberdayaan intensif; 3) Memberdayakan fungsi Mahasiswa dalam pelibatan program 
Lembaga Amil Zakat; 4) memfasilitasi tumbuhnya empati soasial pada kepribadian mahasisawa. 

364 Kualifikasi sasaran program ini adalah: 1) Mahasiswa semester 6 dan 8 (tingkat 
akhir); 2) Nilai IPK 2,75 (non eksakta) 3,0 (eksakta); 3) Berasal dari keluaga dhuafa (Penghasilan 
keluarga max 750.000) dengan jumlah tanggungan minimal 3 orang dan atau yatim piatu; 4) 
Tidak sedang dan atau pernah mendapatkan beasiswa dari pihak manapun; 5) Aktif berorganisasi. 
Sumber: www.dpu-online.com.25/01/2010 09:46 
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Daarut Tauhid. Target dari program beasiswa ini bisa membantu sebanyak-

banyaknya mahasiswa d}u’afa>. Adanya target tersebut tidaklah berlebihan, karena 

dengan pendidikan perubahan masyarakat akan terjadi. Dengan kata lain, bahwa 

pendidikan merupakan modal utama bagi perubahan kesejahteraan masyarakat 

yang berbudaya dan mandiri. 

Kesuksesan pendidikan sangat tergantung pada berbagai hal, antara lain 

media pembelajaran, kurikulum, dan terutama guru sebagai pendidik. Oleh 

karena itu, DPU DT meluncurkan program Peningkatan Kompetensi Guru; Super 

Genius Memory. 

Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan keterampilan 

dasar bagi peningkatan pengetahuan dan kompetensi guru, khususnya dalam 

kemampuan mengajar dengan metode-metode terbaik saat ini.  Terutama dalam 

mengoptimalkan kemampuan potensi akal/memory. Sistem metode ini terbukti 

efektif untuk meningkatkan daya ingat serta mempermudah para guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Karena keberhasilan pembelajaran tergantung pada 

tiga faktor yaitu guru, murid, dan peran aktif keluarga dan masyarakat.  

Program peningkatan kompetensi guru membekali para guru pengetahuan 

untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tujuan program tersebut.365 

Dengan peningkatan kemampuan guru, DPU DT memiliki tujuan untuk 

meningkatkan prestasi siswa, karena keluaran yang baik tentu harus dibina oleh 

para pengajar yang handal, professional, serta memiliki tanggung jawab yang 

besar. 

 Upaya melahirkan manusia yang  mandiri, kreatif, dan inovatif serta 

berakhlak mulia, DPU DT menylenggarakan PEKA (Pelatihan Kemandirian). 

Program pemberdayan kaum d}uafa melalui pemberian pendidikan, pelatihan 
                                                

365 Tujuan dan sasaran program tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 1) 
Memberikan tambahan pengetahuan dan kompetensi guru, khususnya dalam kemampuan 
mengajar dengan metode-motode terbaik saat ini. 2) Membangun kesadaran akan pentingnya 
kerjasama seluruh pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. 3) Melatih keterampilan 
guru dalam mengoptimalkan daya ingat melalui metode Super Genius Memory (SGM). 4) 
Membentuk model pelatihan peningkatan (upgrading) kualitas guru-guru dalam wilayah tertentu.  
Sumber: www.dpu-online.com.25/01/2010 09:46 
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keterampilan, dan pembinaan, yang sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

mereka memiliki bekal untuk berkarya dan mandiri. 

 Orientasi masa depan yang lebih baik adalah dambaan setiap manusia. 

Setiap orang berkeinginan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan agar 

dapat memperoleh penghasilan yang halal dan layak. Untuk itu, DPU DT 

menyelenggarakan Pelatihan Baby Sitter Mitra Ibu. Program babysitter bertujuan 

untuk memberdayakan muslimah berkategori mustahik.  

Selain mendapatkan materi pelatihan baby sitter para peserta juga 

mendapatan materi penguatan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam agar 

mereka berakhlaqulkarimah. Peningkatan dan optimaslisasi peran dan fungsi 

muslimah untuk lebih berkiprah dan berkontribusi lebih besar di masyarakat 

sesuai dengan fungsi dan peran kemuslimahan. Para peserta yang mengikuti 

program baby sitter diharapkan memiliki kecerdasan yang tinggi dan terampil 

sebagaimana tertuang dalam visi program ini.366 Kegiatan yang dilakukan 

berbentuk pelatihan/Bimbingan yang bersifat terus menerus selama 2 bulan, 1 

bulan teori dan praktek, 1 bulan berikutnya Magang.  

Setelah selesai masa pendidikan, para peserta disalurkan kepada Donatur 

DPU atau jamaah Daarut Tauhiid yang membutuhkan tenaganya. Selama masa 

pendidikan peserta diwajibkan untuk tinggal di asrama yang telah disiapkan oleh 

panitia, dengan bimbingan ilmu keislaman secara intensif. 

Program baby sitter yang dilakukan DPU DT merupakan bagian dari 

pemberdayaan kaum perempuan agar mereka terampil. Pemberian keterampilan 

membantu mereka untuk memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Selain 

itu, pemberian keterampilan bagi baby sitter yang dipadukan antara keterampilan 

dengan spiritual akan memberikan dampak positif bagi pengasuhan anak. 

                                                
366Visi program baby sitter adalah: Visi dari program babysitter adalah:1) Mewujudkan 

Baby Sitter yang memiliki kecerdasan ( AQ,EQ,IQ,SQ ); 2) Mewujudkan Sitter yang trampil dan 
memiliki jiwa kemandirian. 3) Mewujudkan Sitter yang memiliki Hati Yang Bersih. Sasaran 
program baby sitter adalah Remaja/muslimah putus sekolah dengan dasar pendidikan min lulusan 
SLTP & SMU. Mustahik muslimah usia 18-35 tahun, jumlah peserta 60 orang/angkatan. 
Sumber:www.dpudt_online 
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Sebagai lembaga pendidikan Islam, DPU DT memberikan pelatihan bagi 

para santri. Lewat Pelatihan Santri Siap Karya,  para santri dilatih untuk menjadi 

generasi yang mandiri, berjiwa kesantrian, memiliki kemampuan memotivasi, 

integrator, dan menjadi stabilisator bagi masyarakat. Sehingga, lulusan dari 

pesantren tidak hanya mampu dalam bidang agama, tetapi juga memiliki 

kemampuan dalam berwiraswasta. 

Dalam upaya melahirkan para trainer yang baik, DPU DT 

menyelenggarakan program Training Capacity Building. Pelatihan tersebut 

merupakan pelatihan pengembangan diri bagi lembaga dan binaannya yang 

bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. TCB  bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas keterampilan usaha, motivasi, dan pengelolaan keuangan. 

 Sebagai pusat pendidikan Islam, DPU DT memiliki program  Pusat Sosial 

Kemasyarakatan. Pusat Sosial Kemasyarakatan merupakan program 

kemanusiaan yang biasa dilakukan oleh DPU DT yang sifatnya insidental 

(temporer). Ada beberapa kegiatan sosial yang pernah dilakukan oleh DPU 

Daarut Tauhid. Beberapa kegiatan sosial yang telah dilakukan antara lain:367 

1) Program Zakat Mandiri yang dilakukan pada bulan Ramadhan 1430 H. 

Program ini merupakan bentuk kepedulian DPU DT terhadap dhuafa yang 

berdomisili di sekitar wilayah kerja DPU DT. Bentuk kepedulian berwujud 

dalam bentuk sembako yang diberikan kepada kaum d}u’afa> di bulan 

Ramad}an menjelang hari Raya ‘Idul Fit}ri. Selain berbentuk charity, juga 

bersifat pemberdayaan. Semua orang yang memiliki kemampuan (aghniya) 

diajak untuk berperan serta berbagai melalui program ini.  

2) Bantuan bagi mereka yang kurang beruntung karena memiliki keterbatasan 

fisik (cacat). Sebagai wujud kepedulian, DPU DT mengadakan program 

difable care untuk membantu kaum yang cacat mendapatkan peralatan yang 

mereka butuhkan untuk melakukan aktifitas keseharian mereka. Tawaran 

yang diberikan oleh DPU DT dengan menyebutkan daftar alat-alat yang 

dibutuhkan para penyandang cacat sebenarnya untuk memberikan 

                                                
367 Sumber: www.dpudt-online 
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kemudahan.368 Melalui program tersebut kaum penyandang cacat 

mendapatkan bantuan dengan mudah. DPU DT menjadi fasilitator dalam 

proses pengadaan alat-alat tersebut. 

3) Mobil Layanan Kesehatan 

Mobil Layanan Peduli Kemanusiaan adalah Program charity yang 

menawarkan solusi atas masalah sosial yang banyak dihadapi oleh keluarga 

d}uafa. Pada umumnya banyak kelurga mustahik dihadapkan pada berbagai 

masalah, diantaranya: mahalnya biaya pengobatan, mahalnya biaya 

perbekalan selama pasien dirawat sakit dan diakhir pasien dihadapkan pada 

alat transportasi yang harus disewa dengan harga yang mahal.  

Program ini menawarkan solusi masalah pengantaran atau penjemputan 

pasien dhuafa yang sakit secara gratis. Baik pengantaran dari rumah sakit ke 

rumah pasien atau pengantaran dari rumah pasien ke rumah sakit.  

Adapun biaya yang digunakan untuk operasional mobil jenazah ini 

merupakan dana sumbangan dari masyarakat baik dari perorangan maupun 

instansi.Selain pengantaran pasien d}uafa, mobil ini digunakan juga untuk 

kegiatan-kegiatan sosial lainnya, diantaranya: Distrtibusi logistik untuk korban 

bencana, distribusi peralatan untuk penyandang cacat dan even-even sosial yang 

rutin dilaksanakan oleh DPU DT. 

Selain program pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, DPU DT juga 

memiliki program regular sebagai kegiatan rutin yang dilakukan DPU DT secara 

rutin setiap tahun di bulan-bulan tertentu. Kegiatan rutin tersebut meliputi: 

                                                
368Muzakki diberikan daftar alat-alat yang dibutuhkan penyandang cacat berikut harga 

barang. Daftar alat-alat dan harga yang disediakan DPU DT adalah sebagai berikut: 
Nama Alat Infaq 

Kursi Roda Rp 225.000  
Tongkat Jalan Rp 230.000  
Al-Qur'an Braile Rp 85.000  
Alat Bantu Dengar Rp 155.000  

Para muzakki dapat memilih berapa nilai nominal yang mereka sumbangkan dengan melihat 
harga barang yang dibutuhkan. 
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Ramadhan Peduli Negeri (RPN)369, Kurban Peduli Negeri (PN)370 Rescue dan 

Recovery  (Penanggulangan Bencana)371. Rutinitas kegiatan yang dilakukan DPU 

DT memiliki arti penting ganda, yaitu sebagai bentuk kepedulian dan mengajak 

par apihak untuk ikut serta dalam kerja sosial yang dilakukannya. 

Program-program DPU Daarut Tauhid memiliki sinergi dengan kegiatan 

Pesantren Daarut Tauhid. Hal tersebut terkait dengan system manajemen yang 

ada di Pesantren Daarut Tauhid. Dompet Peduli Ummat (DPU) DT sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Pesantren Daarut Tauhid. Seluruh 

pegawai DPU DT merupakan pegawai yang sebagian besar adalah santri di 

Pesantren Daarut Tauhid. Mereka terdiri dari para santri karya yang dibina dan 

dididik dengan ilmu agama dan ilmu kewiraswastaan serta kemandirian. Keadaan 

demikian memberi identitas tersendiri bagi DPU DT sebagai Lembaga Amil 

Zakat yang berada dibawah naungan Pesantren Daarut Tauhid. 

 Berdasarkan uraian di atas, pendayagunaan zakat telah dilakukan oleh 

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat meliputi dua bentuk yaitu program 

produktif dan konsumtif. Program yang dilakukan secara umum meliputi bidang 

pendidikan, Ekonomi, kesehatan, dan sosial. Setiap program yang dilakukan oleh 

semua lembaga pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ ditetapkan berdasarkan 

perencanaan (planning) secara matang. Hal tersebut dilakukan terkait dengan 

                                                
369RPN merupakan program unggulan DPU DT di bulan Ramadhan. Setiap bulan suci 

Ramadhan, DPU DT melaukan tebar paket lebaran untuk kaum dhua’afa, bersahabat (berbuka 
bersama sahabat ciliki), dan pujaramah yaitu program bergulir untuk pedagang kecil agar 
usahanya di bulan Ramadhan terus meningkat. 

  
370Kegiatan tersebut dilakukan di bulan ‘Idul Adha. Keunggulan program ini adalah 

pendistribusian daging qurban yang menjangkau hingga pelosok negeri dan memberdayakan 
peternak kecil. 

 
371Program Penanggulangan Bencana ini merupakan upaya untuk menolong para korban 

bencana alam dan konflik kemanusiaan, yang terbagi menjadi: 1)Rescue 
Program ini dibuat untuk penanggulangan korban bencana, dimana pada tahap ini tim Rescue 
DPU-DT akan diterjunkan langsung ke lokasi kejadian untuk: Mengevakuasi dan memberikan 
pertolongan pertama kepada korban  bencana alam,  Membantu memberikan bantuan pangan dan 
obat-obatan, dan Membantu mendirikan sarana dan prasarana darurat.  2)Recovery 
yaitu  membantu untuk memulihkan kembali kerusakan kerusakan yang terjadi, seperti: 
Membantu mendirikan kembali sarana dan prasarana yang rusak, Membantu pemulihan korban 
pasca bencana, dan Pemberdayaan ekonomi Misykat korban bencana. 
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evaluasi terhadap pencapaian program yang dilakukan. Apabila kita lihat rincian 

program masing-masing lembaga zakat adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Program BAZ dan LAZ 

No Program Lembaga 

  BAZNAS BAZIS DKI DD Republika DPU DT 

1 Pendidikan Indonesia 
Cerdas 
Indonesia 
Takwa 

SDM 
Beasiswa 

Pendidikan 
(mis. Smart 
Ekselensia) 
 

Pusat 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

2 Ekonomi Indonesia 
Makmur 

Pengembangan 
Usaha 
Produktif 

Pengembangan 
Masyarakat 
Masyarakat 
mandiri) 

Pusat 
Kemandirian 
Ummat 

3 Sosial Indonesia 
Peduli 
Indonesia 
Sehat 

Bantuan 
Konsumtif 

Sosial Sosial 
Kemasyarakat
an 

 

Dengan gambaran program yang dilakukan lembaga pegelola zakat, maka 

indikator mutu terkait pencapaian hasil sudah tampak. Lembaga pengelola zakat 

telah berkiprah dalam upaya memperbaiki keadaan masyarakat (mustahik zakat) 

baik melalui program pendidikan, ekonomi, maupun sosial. 

Sasaran pendayagunaan pada umumnya fakir, miskin, dan sabilillah. 

Kelompok sabilillah dalam program pendidikan serta bantuan bagi pendidik 

(guru madrasah) dan marebot. Sedangkan as}naf yang lain seperti, ibnussabil, 

muallaf , dan gharimi>n relatif kecil jumlahnya. Sementara untuk riqab walaupun 

tidak ada bentuknya secara hukum, BAZNAS dalam laporannya pernah 

memberikan bagian zakat kepada riqab372. Namun, riqab yang ada saat ini tentu 

berbeda dengan riqab di masa awal Islam, karena secara hukum, riqab sebagai 

budak belian tidak ada yang ada semi riqab yaitu penjualan orang dan kekerasan 

                                                
372BAZNAS pernah memberikan zakat untuk riqab. Hanya saja bentuk riqab yang ada 

tentu berbeda dengan perbudakan yanga da di jaman jahiliah, karena di Indonesia tidak ada riqab 
secara hukum. 
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terjadi terhadap orang-orang lemah. Pembebasan kaum mustad}’afin dari bentuk-

bentuk kekerasan perlu mendapat perhatian. 

Khusus program pemberdayaan ekonomi, secara khusus bertujuan untuk 

membentuk manusia yang memiliki jiwa kewiraswastaan (entrepreneurship) yang 

unggul dan memiliki kemandirian.  Karena manusia yang memiliki jiwa 

kewiraswastaan akan memiliki “tenaga dalam” berupa kreatif, inovatif, 

dimilikinya originalitas, berani mengambil resiko, berorientasi ke depan dan 

mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, bersemangat tinggi, berdisiplin baja, 

dan teguh dalam pendirian. Masyarakat wiraswasta akan memiliki kepintaran 

bermental unggul (ber-IQ, ber-EQ dan ber-RQ) dan sehat jasmaninya.373 Selain 

itu, ditopang oleh keteguhan aqidah sebagai pilar kehidupan umat Islam.  

Program pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk peran serta lembaga 

pengelola zakat dalam “berkhidmat” pada mustahik serta membantu pemerintah 

dalam programpemberdayaan rakyat. Subsidi dan proteksi kepada rakyat 

sebagaimana dikemukakan Sri Edi Swasono merupakan investasi ekonomi 

nasional dalam dalam bentuk human investment  (bukan pemborosan atau 

inefficiency) serta mendorong tumbuhnya kelas menegah yang berbasis grass-

roots.374 Indikator keberhasilan program pemberdayaan minimal terpenuhinya 

kebutuhan mustahik yang mendesak. Dalam skala mikro, keberhasilan zakat 

produktif dapat dilihat dengan adanya perubahan pendapatan atau tingkat 

kemiskinan yang ada.375 Artinya, perubahan ke arah yang lebih baik sudah terjadi 

walaupun masih kecil. 

Namun, dalam skala makro pengaruh tersebut belum tampak mengingat 

jumlah dana yang masuk dalam lembaga pengelola zakat masih relatif kecil 

dibandingkan dengan jumlah dana zakat yang langsung disalurkan kepada 

                                                
373Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan Mutualism & Brotherhood, 

Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian (Jakarta: UNJ Press, 2005), Cet. IV, 238  
374Sri-Edi Swasono, Kebersamaan, 105  
375Data hasil penelitian terkait indikator keberhasilan program pemberdayaan zakat 

produktif disajikan pada bagian akhir bab III. 
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mustahik.376 Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga zakat perlu peningkatan sosialisasi kelembagaan zakat serta 

peningkatan performance lembaga zakat itu sendiri. Pendekatan yang digunakan 

agar luwes agar menarik muzakki.  

Demikian pula upaya menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat 

memerlukan kerjasama antara semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 

Edukasi kepada masyarakat sebagai mustahik sangat penting agar tidak terjadi 

perbedaan pendapat yang mengarah pada minimnya pengumpulan dana zakat. 

Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik sangat penting antara lain 

dengan pemotongan pajak dalam skala besar bagi muzakki. 

Penyaluran dana zakat yang “tepat sasaran” merupakan dasar bagi 

keberhasilan fungsi zakat sebagai spektrum ekonomi umat. Pada akhirnya, para 

mustahik dapat menjadi muzakki. Pada akhirnya peran zakat dalam 

pemberdayaan zakat secara makro dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

 

D.Manajemen Keuangan dan Akuntansi (Finance and Accounting Management) 
 
1. Badan Amil Zakat Nasional 

 
Seluruh dana zakat yang disalurkan ke BAZNAS dikirim melalui 

beberapa bank yang jumlahnya mencapai 13 bank377. Laporan keuangan setiap 

tahun disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Transparansi laporan penerimaan dan penyaluran keuangan merupakan salah satu 

indikator mutu perolehan hasil yang dicapai. Secara kuantitatif penerimaan 

                                                
376Sebagai gambaran dapat merujuk pada hasil survey yang telah dilakukan oleh PIRAC 

mengenai potensi zakat di Indonesia dimana musthahik zakat sebagian besar (66%)menyalurkan 
dana zakat kepada amil sekitar rumah. Lihat: TIM PIRAC, Pola Kecenderungan Masyarakat 
Berzakat Hasil Survei Sebelas Kota di Indonesia  (Jakarta:PIRAC, 2002), 51 

377Bank penghimpun dana zakat infaq s}adaqah dengan rekening BANZAS adalah: BCA, 
Bank Mandiri, BNI Syariah Prima, Bank Muamalat, BII Syariah, Bank Permata Syariah, Bank 
Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Bukopin 
Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, BNI Syariah Prima. Sumber:www.baznas.go.id. 
28/01/2010, 09:08 PM 
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Baznas tahun 2002-2007 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam 

tabel di bawah ini.378                                      Tabel 3 

Penerimaan ZIS BAZNAS Tahun 2002-2007 

Penerimaan ZIS konter BAZNAS tahun 2002 -2007 (ribuan Rp.) 

Penerimaan/thn 2001 – 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zakat  444,035  1,311,834  2,229,070  2,536,110  4,825,502     8,307,941 

Infak & 
Sedekah  275,973  483,372  579,920  28,589,846  13,023,956     6,029,927 

Infak 
Operasional  70,035  552,542  293,890  180,845  627,203          254,149  

Infak 
Pemerintah  131,005  352,325  119,836  100,000  1,550,000                 -   

Jumlah 921,048  2,700,073  3,222,716  31,406,801  20,026,661    14,592,017  

Pada tabel di atas, tahun 2007 tidak terdapat infak yang masuk dari 

pemerintah. Padahal, pada tahun 2007 Indonesia berada pada posisi stabil. 

Sebagai gambaran bahwa Kinerja perekonomian Indonesia semester I tahun 2007 

ini, merupakan kondisi tertinggi.. Kondisi ini disebabkan kinerja ekonomi, 

utamanya sektor riil yang sangat stabil. Dalam pemantauan dini ekonomi 

Indonesia, hingga Juli 2007 kondisi ekonomi dalam posisi tertinggi. Ini 

disebabkan baiknya kondisi berbagai sektor, terutama sektor rill,''. Demikian 

menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito 

Abimanyu di Jakarta.  

Pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun 2007 tercatat mencapai 

6,04 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2007 6,0-

6,11 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2007 sebesar 5,98 

persen. Laju pertumbuhan itu, jauh lebih tinggi apaila dibandingkan dengan 

kuartal II tahun 2006 sebesar 4,96 persen.379 Kondisi demikian sangat berbeda 

dengan tahun sebelumnya. 

                                                
378Sumber: http://www.baznas.go.id.19/03/2010, 08:49 AM 

379 Sumber: http://www.suara merdeka.com/harian/0707/16/eko01.htm Tertinggi, 
Kondisi Ekonomi Semester I. 27/06/2010  22:30  
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Penerimaan ZIS di konter BAZNAS sampai tahun 2007 dapat dilihat pada 

grafik berikut:                                          Gambar 3  
Grafik Penerimaan ZIS konter BAZNAS 

 
Dari grafik tersebut terlihat bahwa ada kenaikan dana zakat yang terhimpun, 

meskipun ada penurunan dana infak s}adaqah sehingga total penerimaan ZIS 

menurun.  Penerimaan dana infak s}adaqah tahun 2005 melonjak tinggi meningkat 

tajam. Hal itu merupakan penerimaan terbesar karena adanya bencana tsunami 

di  Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir Desember 2004 dimana kejadian itu 

telah meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia untuk berbagi. Terlihat 

dari penerimaan dana infak tahun 2005 yang melonjak cukup tinggi dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya.   

Sesuai dengan fungsi koordinatifnya, BAZNAS juga mencatat 

penerimaan ZIS dari  jaringannya yang terdiri dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ), 

Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS sebagai lembaga 

pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai 

lembaga pengelola zakat independen. Keadaan demikian berbeda dengan 

keberadaan BAZDA yang memiliki dukungan dari pemerintah daerah.  

Berikut data pertumbuhan penerimaan dana ZIS di Indonesia yang 

terhimpuan oleh lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS, BAZDA, UPZ dan 

LAZ.   
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Tabel 4 

Penghimpunan ZIS BAZNAS dan Jaringan BAZNAS tahun 2002-2007380 

NO 
NAMA 
LEMBAGA 

Penerimaan ZIS (Ribuan Rp.)  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

I  
BAZNAS 
(konter) 

921.048  2.700.073   3.322.092  31.406.810  20.026.660  14.592.016  

II  UPZ BAZNAS *)  -   -  -   -   8.289.356  12.308.613  

III  BAZDA  Prov*)  11.589.000  14.177.504  18.412.132 30.301.714  114.406.553  102.629.312 

IV  LAZ *)  55.680.209  68.405.946  128.354.888  233.986.019    230.613.161  219.412.453 

  TOTAL  68.391.097  85.283.523  150.089.112  295.592.403  373.173.447  361.333.307 

 

Gambaran di atas masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan potensi 

penerimaan ZIS diperkirakan  sebesar 19,3 triliun.381 Yang menjadi objek zakat: 

Uang tunai, tabungan, deposito, Saham dan surat-surat berharga lainnya, emas, 

perak, permata, mobil, harta simpanan, pendapatan /gaji/perbulan (setelah potong 

pajak). 

 Berdasarkan data di atas, penerimaan BAZNAS lebih banyak melalui 

LAZ yang secara periodik terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2007 

mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2007 terjadi 

krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. 

Tampaknya hal tersebut berpengaruh juga terhadap muzakki yang biasa 

mengeluarkan zakat. Karena, jumlah harta yang wajib dizakati terkait dengan 

persyaratan nis}a>b, sehingga jumlah penerimaan zakat menjadi menurun untuk 

tahun 2007. 

 Peningkatan jumlah penerimaan ZIS melalui BAZNAS terkait dengan 

pola penyaluran masyarakat yang sebagian besar memilih cara langsung atau 

melalui panitia yang dibentuk sekitar mesjid. Faktor lain yang mempengaruhi 

kecilnya penerimaan zakat pada lembaga pengelola zakat adalah masih minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang zakat dan objek zakat. 

                                                
380Sumber: http//www.baznas.go.id. Sumber: http://www.baznas.go.id.19/03/2010, 08:52 

AM 
381Lihat halaman 3 bab I 
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 Gambaran penerimaan zakat dan infaq pada BAZNAS periode 2002 

sampai 2009 adalah sebagai berikut:382 

Tabel 5 

Perbandingan Perolehan Zakat dan Infaq BAZNAS 2002-2009 

Thn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zakat 444.035 1.311.834  

 

2.229.070 2.536.110  

 

13.066.267 20.444.6

93  

15.355.

092.415  

18,181,264,6

80.74 

Infaq 477.01 

 

1.388.239  

 

993.646 28.870.69

1 

15.087.465  2.065.643 4.216.4

02.499  

18,911,888,

094.17  

 

Berdasarkan data di atas, perolehan infaq pada tahun 2003, 2005, 2006, 

dan 2009 lebih besar daripada penerimaan zakat. Sedangkan  penerimaan zakat 

secara umum lebih besar daripada  penerimaan infaq kecuali tahun 2005 dan 

2006 terkait adanya bencana seperti Tsunami di Aceh dan bencana di ebberapa 

daerah lain di Indonesia. Besarnya penerimaan zakat dan infaq secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada penyaluran dana, karena zakat disalurkan untuk 

kelompok (as}naf) tertentu sedangkan infaq tidak ada keharusan untuk 

menyalurkan kepada kelompok tertentu. 

Laporan penerimaan BAZNAS Tahun 2008 untuk semester dan Tahun 

Berakhir pada 30 Juni 2008 adalah sebagai berikut:383 

1. Penerimaan.  

Penerimaan bersumber dari : zakat harta dan penghasilan, bagi hasil dana 

zakat, penerimaan lain-lain zakat, infaq umum, infaq muqayyad, infaq dinar, 

hasil infaq s}adaqah, penerimaan lain-lain infaq, infaq dana ‘a>mil, bagi hasil 

dana ‘a>mil, penerimaan lain-lain ‘a>mil, alokasi hak ‘a>mil, jasa giro, dan infaq 

non syariah. 

2. Penyaluran.  

Dalam laporan keuangan 30 Juni 2008 BAZNAS menyalurkan dana kepada 

semua ashnaf dengan rincian sebagai berikut: Fakir miskin  (1.248.729.102), 

muallaf (19.280.000), gharimin (1.122.150), fisabilillah (810.091.730), Ibnu 

                                                
382Sumber: Company Profile BAZNAS 2010 
383Sumber: http//www.baznas.go.id. 28/01/2010, 09:08 PM 
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Sabil (100.000), Riqab (27.210.000).384 Sementara ‘a>mil, dalam laporan 

tercantum biaya pengurus BAZNAS dan biaya SDM (789.260.190). 

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS berdasarkan kebijakannya 

adalah: 10% untuk program  kemanusiaan, 20% untuk program kesehatan, 

25% untuk program pendidikan, 35% untuk program ekonomi, dan 10% untuk 

program dakwah.385  Data penyaluran tersebut berdasarkan urutannya yaitu: 

fakir miskin, sabilillah, ‘a>mil, muallaf, dan gharimin. 

Adapun berdasarkan prosentase,  penyaluran zakat periode Juni 2008 

dapat dilihat pada diagram lingkaran dibawah ini: 

Gambar 4  

Penyaluran Zakat 

 

Penyaluran dana ZIS terbesar untuk fakir miskin, disusul untuk sabilillah 

dan SDM. Selain itu, pengeluaran juga diperuntukkan bagi biaya fundrising, 

biaya corez, biaya finance, biaya QMS, IT, General Affair, dan bantuan pasilitas 

umum. Jumlah arus kas dari aktiva operasi tahun 2008 berjumlah 888.714.620 

mengalami penurunan dari tahun 2007 yang mencapai 3.759.475.279. Saldo kas 

akhir pada 30 Juni 2008 mencapai 12.566.251.135 mengalami kenaikan dari 

tahun 2007 yang mencapai 11.866.480257. Sementara tahun 2009 sampai bulan 

Oktober tercatat penerimaan BAZNAS sebesar 20.642.020.517.37 dan 

penyalurannya pada waktu yang sama sebesar 12.449183.647.00 atau sebesar 

                                                
384Skala prioritas kelompok fakir miskin, karena mereka dalam kondisi yang sangat 

memerlukan bantuan. 
385 Sumber: Company Profile BAZNAS 2010 
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60,3%. Selisih penyaluran dan penerimaan yang berbeda karena ada biaya 

operasional yang dibayar setiap bulan. Mislanya, biaya listrik, telpon, dan ‘a>mil. 

Jumlah dana yang terkumpul di BAZNAS sampai bulan Oktober tahun 

2009 adalah sebagai berikut:   

Tabel 6 
Daftar  Penerimaan BAZNAS sampai bulan Oktober Tahun 2009 

 
No Jenis Dana Jumlah 

1 Zakat Rp 758,650,679.48 
2 Infaq sadaqah Rp 590,533,020.00 
3 Natura Rp 13,224,200,000.00 
 Jumlah Rp 14,573,383,699.48 

Adapun penyaluran dana bulan November 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini:386     Tabel 7 

Dana ZIS yang disalurkan BAZNAS bulan November 2009 

No Program Jumlah 

1 Indonesia Taqwa Rp 470,280,000.00 
2 Indonesia Sehat Rp 167,322,577.00 
3 Indonesia Cerdas Rp 158,391,500.00 
4 Indonesia Makmur Rp 7,980,000.00 
5 Indonesia Peduli Rp 14,401,154,000.00 
6 USZ dan Konter Rp 53,522,400.00 
 Total Penyaluran Rp 15,258,650,477.00 

 

Berdasarkan data di atas, program ekonomi (Indonesia Makmur) masih 

sedikit dibanding dengan program lainnya. Program terbesar yaitu Indonesia 

Peduli yang berhubungan dengan kebutuhan mendesak saat bencana. Selanjutnya 

disusul oleh program Indonesia Taqwa dan Indonesia cerdas.  Program ekonomi 

sejatinya mendapat perhatian besar karena akan dapat memberikan manfaat besar 

apalagi di tengah situasi ekonomi Indonesia yang belum memberikan dampak 

positif terhadap perekonomian masyarakat.  

Penyaluran dana ZIS tahun 2009 dilihat dalam diagram berikut ini:      

                                                
386 Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Nopember 2009. www.baznas.go.id 

19/03/2010, 08:52 PM 
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Gambar 5 

 

 

 Penyaluran terbesar sekitar 95% diperuntukkan bagi program Indonesia 

Peduli. Program tersebut merupakan program pemberian terhadap warga yang 

mendapatkan musibah. Dana yang terhimpun merupakan dana infaq dan sedekah 

sebagai bentuk kepedulian warga terhadap sesama. 

Total penerimaan sampai bulan November 2009 adalah Rp 

35,215,404,216.85, dan penyalurannya sebesar Rp 27,707,834,124.00. Penyaluran 

dana pada bulan November 2009 sebesar 78,68% dari total dana keseluruhan. 

Jumlah tersebut tampaknya lebih besar dari bulan Oktober. Dalam laporan bulan 

Desember 2009 tercatat jumlah penerimaan sebesar Rp  37.093.152.774,91 dan 

penyaluran sebesar Rp 30.031.341.912,00.387 Jadi penyaluran sekitar 80,96% 

lebih besar dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 78,68%.  

Sistem laporan keuangan BAZNAS telah memenuhi estándar akuntansi 

yang baku dan mendapat penilaian dari akuntan publik. Laporan keuangan 

mencerminkan adanya aktiva lancar, asset, serta hal-hal lain yang menunjukkan 

keseluruhan bagian yang masuk dalam pengelolaan BAZNAS. Data demikian 

menunjukkan indikator mutu dalam hasil penghimpunan dana. 

2.Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah DKI Jakarta 

Dalam mengelola ZIS di DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta 

mengeluarkan peraturan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan dan Nomor 51 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
                                                

387Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Desember 2009. 
lap_keua_website_des_09_xlsx 19/03/2010 08:52PM 
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Pengumpulan dan Pendayagunaan ZIS. Pokok-pokok pengelolaan keuangan yang 

tercantum pada BAB II Pasal 2 bahwa pengelolaan keuangan dana ZIS berlaku 

mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (ayat 1).  

Pengelolaan keuangan dana ZIS didasarkan atas rencana kerja dan 

anggaran tahunan (RKAT) Pengelolaan ZIS (ayat2). RKAT ditetapkan oleh 

Pleno dan disahkan oleh Gubernur. RKAT memuat: rencana dan target 

penerimaan ZIS, rencana pendayagunaan ZIS, prioritas pendayagunaan 

berdasarkan kebutuhan ashnaf, dan rencana strategis pengembangan.388 Dengan 

demikian, sistem keuangan yang digunakan BAZIS DKI Jakarta dalam hal waktu 

pelaporan dan anggaran sama dengan sistem keungan dalam anggaran 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta.  

Hal ini tampak sekali bahwa BAZIS DKI merupakan perangkat pelaksana 

non struktural PEMDA DKI Jakarta.389Pembiayaan untuk kegiatan operasional 

BAZIS disediakan dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) 

dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.390 Seluruh pengumpulan dana ZIS pada tahun berjalan tidak dapat 

digunakan untuk tahun yang bersangkutan, kecuali untuk keperluan kejadian luar 

biasa seperti bencana alam.391 Dengan aturan tersebut, dana ZIS yang terkumpul 

disimpan selama satu tahun. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS di Propinsi 

DKI Jakarta dapat lebih maksimal untuk as}naf selain ‘a>mil khususnya kaum 

d}u’afa> karena para pegawai (‘a>mil) mendapatkan gaji dari negara. Sinergi 

program pemerintah Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan dan 

kesejahteraan dhuafa dapat dilakukan dengan baik. 

                                                
388 Abdul Muhit (Ed), Peraturan Gubernur DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI 

Jakarta, 2006), Cet I,  9 
389Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI, 

2006), Cet I, 53  
390 Pasal 33 BAB VIII Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 

2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 

391 Pergub DKI Jakarta  Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
BAB II Pasal 4 
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Dalam sistem pencatatan keuangan, sejak tahun 2001 BAZIS DKI Jakarta 

mencoba mengubah ٛ system pencatatan keuangan. Pada awalnya menggunakan  

system single entry, kemudian berubah jadi double entry pada 2001. Hanya saja 

karena masa peralihan, maka auditing belum sepenuhnya bisa dilakukan hingga 

2003.  Selama tahun 2003, BAZIS DKI memperoleh dana sekitar Rp8,7 miliar. 

Sedangkan dari infaq dan s}adaqah dikumpulkan dana Rp5,3 miliar. Dari dana 

zakat maka 77 persen digunakan untuk as}naf (penerima zakat) fakir miskin. Dana 

itu disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada 14 ribu siswa SD dan 

Madrasah Ibtidaiyah, 6.000 siswa SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, serta 1.000 

siswa SLTA dan 850 mahasiswa.  

Mulai tahun 1999, BAZIS DKI Jakarta meluncurkan program penyaluran 

modal usaha bagi pedagang kecil (PPMKM). Sasaran dari program ini adalah 

pedagang kecil dipasar tradisional di DKI Jakarta. Sebelumnya, papar 

Jumhana,392 sebagian besar pedagang kecil terjerat rentenir. Tak sedikit dari 

mereka yang terpaksa menjual rumah dan harta lain untuk menutupi utang yang 

bunganya berlipat ganda. Untuk itu, petugas BAZIS berupaya membantu 

mengeluarkan atau membuka “jeratan” tali rentenir tersebut.  

Dalam hal pengumpulan ZIS, Pemda DKI memiliki potensi sangat besar 

karena didukung oleh perangkat dan peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal 

tersebut sebagaimana terjadi pada acara Peduli Ramadhan 1430 H (2009M)  

Badan ‘a>mil Zakat Infaq dan S{adaqah (BAZIS) DKI Jakarta mengumpulkan ZIS 

sebesar 2 milyar di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (1/9).393 Tingginya 

perolehan dana ZIS di JCC tersebut karena banyak pejabat tinggi, dinas-dinas, 

dan perusahaan-perusahaan yang turut menyumbang dalam jumlah yang besar.394 

                                                
392 Sumber.www.bazisdki.or.id, tanggal 04/09/ 2009 
393 Sumber:www.bazisdki.go.id, tanggal 04/09/ 2009 
394Dari unsur pejabat, terdapat 53 pejabat Pemprov DKI Jakarta dengan hasil 

pengumpulan sebesar Rp 771,8 juta. Diantaranya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo Rp 25 juta, 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto Rp 15 juta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Muhayat Rp 5 
juta, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Effendi Anas Rp 7,5 juta, Deputi Pemukiman dan 
Kependudukan Margani Mustar Rp 10 juta, Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni Rp 10 juta, 
Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono Rp 10 juta, Walikota Jakarta Barat Djoko Ramadhan 
Rp 10 juta, Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi Rp 7,5 juta, Walikota Jakarta Timur 
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Untuk pemberi zakat terbesar pada hari itu diberikan pin emas yang disematkan 

langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Pemberian pin merupakan 

salah satu bentuk motivasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah atas peran sertanya mensukseskan program pemberdayaan masyarakat 

melalui zakat. 

Lima badan yang mendapatkan pin emas yaitu PT Pembangunan Jaya 

Ancol, PT Bank DKI, Kelapa Satpol PP DKI, Kepala Dinas PU DKI dan PD 

Pasar Jaya. Pengumpulan dana ZIS yang berasal dari corporate (perusahaan) 

terbanyak dikumpulkan daripada individu. Ini menunjukkan potensi dana ZIS di 

ibu kota sangat potensial apabila digali secara optimal sehingga bisa mengatasi 

kompleksitas masalah kesejahteraan sosial.  

Kepala Bazis DKI Jakarta, Amir Bahar, mengungkapkan, sejak tahun 

2007 hingga 2008 ZIS di DKI Jakarta terus meningkat. Tahun 2007, dana ZIS 

sebesar Rp 27,3 miliar, dan tahun 2008 sebesar Rp 29,7 miliar. Secara rinci 

penerimaan ZIS BAZIS DKI Jakarta periode 1 Juli 2009 – 30 Nopember 2009 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

Penerimaan ZIS BAZIS DKI periode 1 Juli-30 November 2009 

No Jenis Dana Jumlah 

1 Zakat 14.410.448.262 

2 Infak 10.820.754.248 

 Jumlah 25.231.202.510 

                                                                                                                                 
Murdhani Rp 7,5 juta dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Reynalda Madjid Rp 50 juta, Kepala 
Satpol PP Harianto Badjoeri Rp 200 juta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi 
Widiantoro Rp 153,5 juta. Sedangkan zakat dari dinas-dinas, antara lain Dinas Olahraga dan 
Pemuda Rp 25 juta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 15 juta, Badan Arsip dan Perpustakaan 
Daerah Rp 14 juta, Dinas Kesehatan Rp 10,75 juta, Dinas P2B Rp 10 juta, Dinas Kebersihan Rp 
10 juta, Dinas Pendidikan Rp 10 juta, BPKD Rp 10 juta, Dinas Perhubungan Rp 5 juta serta 
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Rp 5 juta. Kemudian dari 35 perusahaan di DKI 
Jakarta terkumpul Rp 1,19 miliar. Diantaranya, PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 400 juta, PT 
Bank DKI Rp 200 juta, PD Pasar Jaya Rp 102 juta, PT Taman Impian Jaya Ancol Rp 100 juta, 
PD Sarana Jaya Rp 15 juta, PT Sahid Jaya Hotel Rp 10 juta, THR Lokasari Rp 10 juta, PT 
Mustika Ratu Rp 10 juta dan PD Dharma Jaya Rp 5 juta. Dengan demikian, secara akumulatif 
dana zakat yang berhasil dikumpulkan pada hari itu sebesar Rp. 2 Milyar. Sumber: 
www.bazisdki.go.id. 02/03/2010,09:29 PM 
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Semua dana ZIS yang diperoleh berasal dari lima wilayah yaitu Jakarta 

Pusat (2.347.730.300), Jakarta Utara (2.074.424.171), Jakarta Barat 

(4.075.347.650), Jakarta Timur (6.089.892.458), dan Jakarta Selatan 

(4.744.021.725). Adapun penyaluran dana ZIS, BAZIS DKI Jakarta sampai 31 

Okotober 2009 untuk Sabilillah sebanyak Rp 769.675.000,00, bantuan 

kemanusiaan periode 1 Maret – 13 Mei 2009 sebanyak 363.199.000,00, periode 

Juni-Agustus 2009 sebesar Rp 1.339.048.000,00, dan periode September-Oktober 

sebesar Rp 459.840.000,00.395 Berdasarkan data tersebut penyaluran untuk dana 

kemanusiaan lebih besar dari program lainnya. Bantuan kemanusiaan terkait 

berbagai peristiwa berupa musibah yang terjadi pada masyarakat. 

Penyaluran dana ZIS terbesar adalah untuk sabilillah. Termasuk dalam 

sabilillah adalah bidang pendidikan. Sebagai sesuatu yang sangat penting bagi 

penyiapan generasi mendatang pendidikan harus menjadi skala prioritas. 

Demikian pula program pemberdayaan ekonomi agar dapat meningkatkan 

kehidupan keluarga miskin. 

 
3. Dompet Dhuafa Republika 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika memiliki kebijakan laporan keuangan 

dengan melaksanakan audit berdasarkan stándar audit yang ditetapkan Institut 

Akuntan Publik Indonesia. Laporan keuangan disusun atas modifiasi berbasis kas 

(modified cash basis) yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain 

prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.396 Pendayagunaan dana 

secara garis besar terbagi atas dana sosial dan produktif.  Dompet Dhuafa 

Republika memiliki kebijakan akuntansi sebagai berikut:397 

1. Dasar penyusunan laporan berdasarkan akuntansi dana disajikan sesuai 

dengan modifikasi berbasis kas serta mengikuti konvensi historis. 

                                                
395Sumber: Laporan keuangan BAZIS DKI. www.bazisdki.or.id  
396Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Yayasan Dompet 

Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429 H dan 30 Sya’ban 1428H, bagian pendahuluan laporan 
auditor independen. 

397Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429 H dan 30 Sya’ban 1428H 



179 
 

2. Kas dan Setara Kas, yaitu uang kas yang ada di bank serta deposito berjangka 

waktu tiga bulan atau kurang serta tidak dijadikan sebagai jaminan. Kas dan 

setara kas untuk Sha’ba>n 1429 H sebesar Rp 12.458.621.042 rupiah. 

Sedangkan kas untuk Sha’ba>n 1428 H sebesar Rp 3.489.195.663 rupiah.  

3. Barang berharga terdiri dari surat-surat berharga seperti saham, wesel, dan 

traveller cheque serta barang berharga lainnya yang diterima dari muzaki 

untuk zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. 

4. Piutang yang dinyatakan dalam jumlah kotor (gross amount). Piutang 

meliputi:1) Piutang qard}ul h}asan398 (modal usaha) yang berasal dari dana 

infaq/sedekah dan dana zakat; 2) Piutang pendidikan399; 3) Piutang 

karyawan400, dan 4) Piutang lain-lain yang merupakan pinjaman tanpa bunga 

yang diberikan kepada pihak ketiga di luar Yayasan. 

5. Aset Tetap yang dinyatakan dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode 

garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap masing-masing 

dengan rincian: Peralatan kantor 3 tahun, kendaraan 5 tahun, dan bangunan 

20 tahun. 

6. Sumber Dana dan Penggunaan Dana. Sumber dana adalah dana yang diterima 

pada saat itu, sedangkan penggunaan dan adiakui pada saat dikeluarkannya. 

Sumber dana: Penerimaan CSR, Infaq/sedekah, piutang/hutang, dana 

pembiayaan, bagi hasil, lain-lain, dan kerjasama. Jumlah penerimaan dan 

tahun 1429H sebesar Rp 23.304.910.505 rupiah. Penggunaan Dana: kegiatan 

sosial, sosialisasi zakat, infak/sedekah dan wakaf (ZISWAF), pemberian 

piutang/pembayaran hutang, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan 

                                                
398Piutang Qard}ul H{asan (modal usaha) merupakan penyaluran dana untuk penguatan 

modal pihak ketiga di luar Yayasan yang secara langsung mempengaruhi kemaslahatan dan hajat 
hidup orang banyak. Piutang diterapkan dengan akad Qard}ul H{asan dan tidak menetapkan jumlah 
pengembalian yang lebaih besar dari pokok. 

399Piutang pendidikan merupakan pinjaman tanpa bungan yang diberikan kepada para 
pelajar maupun mahasiswa yang kesulitan membayar biaya sekolah maupun kuliah. 

400 Piutang karyawan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada karyawan 
Yayasan yang dicicil selama 3 tahun. 
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pembelian aset tetap. Jumlah total penggunaan dana tahun 1429H sebesar Rp 

20.919.378.707 rupiah. Laporan penerimaan dan penyaluran dana di DD 

Republika berdasarkan pada perhitungan tahun hijriyah. Hal ini berbeda 

dengan lembaga pengelola zakat lainnya yang menggunakan tahun Masehi 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Berdasarkan prosentase antara penerimaan Dompet Dhuafa Tahun 1429H 

(2008)  dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut: 

Gambar 6 

 

Berdasarkan grafik di atas penerimaan zakat memiliki porsi terbesar yaitu 

sebesar 62% , CSR 16% dan infak sedekah sebesar 16%. Besarnya dana zakat 

yang terkumpul menunjukkan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan besar 

terhadap Dompet Dhuafa Republika untuk menyalurkan zakat kepada para 

mustahik.  

Sementara itu,  prosentase penerimaan dana tahun 1428H (2007) dapat 

dilihat pada gambar 7  berikut:         Gambar 7 
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Tahun 1429H terjadi surplus (defisit) sebesar Rp 2.385.531.802 rupiah. 

Saldo awal sebesar Rp 1.234.095.217 rupiah, dan saldo akhir sebesar Rp 

3.619.627.019 rupiah (29 Sya’ban 1429H). Dalam laporan 29 Sya’ban 1429 H 

penggunaan dana sosial sebesar Rp 9.871.753.748 rupiah. Sosialisasi Zakat, 

Infak/sedekah dan Wakaf (ZISWAF) sebesar Rp 5.883.154.332 rupiah. 

Berdasarkan jumlahnya, biaya untuk sosialisasi tahun 1429H lebih besar 

dibandingkan dengan pemberian piutang + kegiatan ekonomi + kegiatan 

pendidikan (3.160.427.817 + 1.031.031.666 + 720.971.513 = 4.912.030.996). 

Penggunaan dana sosialisasi semestinya dapat dikurangi sehingga pemanfaatan 

dana untuk mustahik dalam bentuk pemberdayaan (kegiatan ekonomi) lebih 

besar. 

Dana pengelola yaitu dana yang digunakan untuk membiayai operasional 

‘a>mil yang berasal dari 12,5% dari dana penerimaan zakat yang diterima ditahun 

berjalan, hasil usaha dan dari dana infak/sedekah. Kebijakan pengambilan dana 

untuk ‘a>mil pertama kali sebesar 12,5% dana zakat yang diterima pada tahun 

yang bersangkutan dan hasil usaha. Jika kurang, maka diambil dari dana 

infak/sedekah sesuai dengan ketentuan. Sementara untuk biaya operasional 

diambil 1/8 dari dana zakat.401 Biaya operasional meliputi gaji pegawai (‘a>mil) 

dan biaya operasional administrasi. Lebih lanjut Ana menyatakan bahwa pihak 

DD tidak menerima penyaluran dana zakat fitrah.  

Data hasil pengumpulan dan penyaluran zakat sebagai indikator mutu 

pencapaian hasil. Adanya pendayagunaan yang variatif menunjukkan kretivitas 

dan kinerja optimal dalam menyalurkan dana zakat.  

Dalam kebijakan akuntansi DD Republika, dikenal dana tidak terikat, 

terikat, dan terikat permanen. Dana tidak terikat adalah dana yang 

penggunaannya lebih fleksibel, yang terdiri dari dana infaq/sedekah dan dana 

pengelola. Dana terikat adalah dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal 

yang sudah ditentukan sebelumnya yang terdiri dari dana zakat, dana solidaritas 

                                                
401Sumber: Hasil wawancara penulis dengan Ana Rahmawati, bagian kuangan DD pada 

tanggal 14 Agustus 2009. 
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kemanusiaan dan dana jasa giro. Dana terikat permanen adalah dana yang hanya 

boleh digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan wakaf.402 Kebijakan 

tersebut merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi tolak ukur atau estándar 

dalam pendayagunaan dana. Sehingga, bagi siapa pun pegawai dapat  sesuai 

dengan kondisi.  

Tahun 1993 dana yang terkumpul kurang dari Rp 100 juta, tahun 1998 

meningkat lebih dari 30 kali lipat menjadi Rp 3 miliar. Pada tahun ke-6 dari saat 

berdiri (Tahun 2000), DD Republika berhasil  mengumpulkan dana mencapai 16 

miliar. Dana tersebut digunakan untuk program pengembangan sumber daya 25% 

dan program ekonomi sebanyak 50 %. Lokasi berada di Jawa dan luar Jawa.  

Program lain yang dilakukan DD Republika yaitu program dana bergulir. 

Dana bergulir yaitu penempatan dana yang dilakukan oleh Yayasan yang 

diarahkan kepada usaha produktif yang berorientasi menggantikan 

ketergantungan mustahik kepada pemodal besar, dan usaha yang berorientasi 

botton up403 local source, ramah lingkungan, menguntungkan dan 

berkesinambungan.  

Pada tahun 1429H Dompet Dhuafa menggulirkan dana sebesar Rp 

2.503.341.000 rupiah. Dana bergulir dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui 

BMT, melalui badan usaha Raudha Rahma Abadi, dan melalui kerjasama,404 dan 

dana bergulir itu juga dilakukan  melalui BMT.405 Jumlah keseluruhan dana 

                                                
402Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Yayasan Dompet 

Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429 H dan 30 Sya’ban 1428H,  hlm 9 (tidak diterbitkan) 
403Artinya pemberdayaan ekonomi yang tertumpu pada masyarakat bawah, bukan pada 

pemodal besar. Konsep demikian sama dengan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 
404 Kerjasama yang dilakukan DD bersama: Institut Manajemen Zakat (IMZ), Unit Hasil 

Tanah Mojokerto, Unit Hasil Tani Pati, Industri Tepung Tapioka Rakyat, DD Republik Liwa, 
Unit Hasil Tani Magelang, dan KampoengTernak, dll. Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan 
Auditor Independen Yayasan Dompet Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429 H dan 30 Sya’ban 
1428H,  13 

405 Dana bergulir dari dana infaq/sedekah yang disaluran melalui BMT merupakan dana 
yang disalurkan untuk pengurusan legalitas koperasi Baitul Mal wattamwil. Sedangkan dana 
bergulir yang disalurkan melalui Unit Usaha Tani (UHT) merupakan kerjasam auntuk pembelian 
hasil pertanian. Dana bergulir dari dan azakat yang disalurkan melalui BMT merupakan 
kerjasama penempatan dana likuiditas dengan system bagi hasil. Sumber: Laporan Keuangan dan 
Laporan Auditor Independen Yayasan Dompet Dhuafa Republika 29 Sya’ban 1429 H dan 30 
Sya’ban 1428H,  hlm 14 (tidak diterbitkan) 
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bergulir untuk periode 29 Sya’ban 1429H sebanyak Rp 16.163.876.335 rupiah. 

Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 

14.410.412.121 rupiah. 

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran dan penghimpunan dana oleh DD 

Republika memiliki data yang accountable sehingga dapat dilihat dan diketahui 

secara jelas. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang secara rinci 

khusus diketahui internal. 

 
4. DPU Daarut Tauhid 

Sebagaimana lembaga pengelola zakat lainnya, DPU Daarut Tauhid 

menampung dan menyalurkan dana ZIS. Rincian laporan keuangan DPU DT 

bulan Juli 2009 adalah sebagai berikut:406 

1. Sumber Dana 

Sumber dana penerimaan DPU DT adalah sebagai berikut:1) Dana zakat 

(258.810.452.81), infaq shadaqah (461.404.646.54), dana wakaf 

(18.120.162.16), dana Infak S}adaqah Khusus/Kemanusiaan (51.502.731.94), 

dana pengelola (121.555.328.62), jasa bank (172.639.39). Total penerimaan 

sampai bulan Juli 2009 adalah 911.565.961.47.  

Apabila dilihat berdasarkan prosentase, dana penerimaan DPU DT untuk 

bulan Juli 2009 dapat dilihat pada diagram berikut:                 

Gambar 8 

Prosentase Penerimaan ZIS DPU DT sampai bulan Juli 2009 

 
                                                

406DPU DT, Laporan Keuangan dalam SWADAYA September 2009,  4 



184 
 

 Berdasarkan diagram di atas, data infaq s}adaqah merupakan sumber dana 

terbesar di DPU DT. Hal tersebut sangat terkait erat dengan teknik pengumpulan 

dana melalui kencleng ummat. DPU DT yang memiliki muzakki dan munfiq 

jemaah pengajian rutin memberikan andil besar dalam pengumpulan dana 

infak.407 Sehingga jumlah dana infak lebih besar dari dana zakat.  

2. Penggunaan Dana 

Penggunaan dana untuk para as}naf (laporan Februari 2009): 

1) Fakir miskin melalui : Pengembangan ekonomi Produktif yaitu program 

DPU Misykat (40.976.925.00), Program Pendidikan : beasiswa prestatif 

(51.171.900,00), PLS (2.650.000,00), beasiswa mahakarya 

(13.676.708.33), Program Dakwah Sosial : bantuan pendidikan 

(14.180.000,00), bantuan kesehatan (22.163.600,00), rumah keluarga anak 

yatim (21.427.690,33), bantuan sosial (18.533.972.28), program 

Ramadhan (602.300,00), program pengembangan dakwah (5.569.035,00).  

2) Muallaf  - ( 1.100.000,00) 
3)  Ibnu Sabil (2.300.000,00) 
4)  Fisabilillah (10.717.500.00) 
5)  Ghorimin (150.000.00) 

 
Sementara itu dana Infaq Shadaqah digunakan untuk : Program 

Sosialisasi ZISWA, Pengembangan Media Dakwah, Ambulan Gratis, Biaya 

operasional Kantor Unit DPU, Program DPU Misykat, Program Sosial 

(kerjasama FIG Syariah), Program Beasiswa anak asuh, Program Layanan 

Manfaat, Program Baby Sitter, B. Oprs. Program Pemberdayaan, Program 

Ramadhan, Pelatihan Kemandirian (kerjasama Pertamina), Pelatihan bagimu 

guru, Qardhul Hasan Infaq Shadaqah, Program Adzkia Islamic School. 

Dana Infak S}adaqah Khusus (kemanusiaan) yaitu untuk korban gempa 

Yogjakarta dan kemanusiaan lainnya. Dana Jasa bank dan sarana umum. 

Pengeluaran juga untuk pengelola meliputi : gaji dan insentif, pengembnagan 

SDM, transportasi dan perjalnan dinas, Adminstrasi umum, inventaris dan aktiva 

                                                
407 Data tahun 2008 jumlah donator (muzakki) ada 9397 orang, dan mustahik sebanyak 

8450 orang (Khusus DPU DT Bandung). Sumber: DPU Daarut Tauhid sdr Ratna (bag. Keuangan), 
29 September 2009 Pukul 14.30 WIB 
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kantor, Qard}ul Hasan Pengelola. Jumlah penggunaan dana 

830.377.762,14.Surplus 81.188.199.33. Saldo awal per 1 Juli 2009 sebanyak 

3.871.360.472.42 . Saldo Akhir per 30 Juli 2009 sebanyak 3.952.548.673,75. 

Sedangkan saldo akhir di bulan Februari 2009 sebesar 4.380.597.093.61. Hal ini 

berbeda dengan bulan 31 Desember 2009 yang mencapai 4.897.278.612,83. Jadi 

terjadi penurunan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 . 

Berdasarkan uraian di atas, semua lembaga zakat dapat menghimpun dana 

zakat disertai peningkatan terus-menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan 

jumlah zakat yang dihimpun menunjukan adanya peningkatan kesadaran umat 

Islam untuk menunaikan zakat. Hal ini juga berkat kegigihan para petugas untuk 

mensosialisasikan kewajiban zakat serta adanya kemudahan dalam pengumpulan 

zakat. 

Walaupun demikian, jumlah dana yang terkumpul khususnya dana zakat 

belum secara optimal dibandingkan dengan besarnya potensi zakat di tanah air. 

Sehingga zakat belum mampu berpengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan 

d}u’afa>. Masih banyak dana yang disalurkan bersifat charitas semata. Hal ini 

diperparah dengan masih rendahnya pengetahuan dan tingkat kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu  dilakukan berbagai  upaya untuk menggali 

potensi zakat yang ada. 

Beberapa upaya untuk menggali potensi zakat antara lain: 

1. Edukasi 

Yang dimaksud dengan edukasi di sini adalah pendidikan yang diberikan 

kepada masyarakat. Pengetahuan masalah zakat yang harus diketahui oleh 

masyarakat khususnya mustahik secara komprehensif. Pendidikan dilakukan 

dalam lembaga formal maupun informal. Lembaga formal mengangkut 

kurikulum pendidikan agama terkait penegtahuan zakat. Sedangan lembaga 

pendidikan informal dilakukan melalui majelis ta’lim serta dalam berbagai 

ceramah atau khutbah. 

2. Politik 
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Jalur politik yang dimaksud yaitu political will pemerintah untuk mengambil 

kebijakan terkait pengurangan pajak melalui zakat. 

3. Network 

Kerjasama antara ulama (tokoh agama, MUI), masyarakat, lembaga terkait, 

dan pemerintah dalam mensukseskan pengumpulan dana zakat,  penyaluran 

dan pendayagunaannya. 

4. Sertifikasi Lembaga Pengelola Zakat  

Sertifikasi lembaga zakat sebagai upaya memberikan kerangka teknik 

menyangkut kelayakan sebuah lembaga untuk menampung dan menyalurkan 

zakat.  

5. Penyamaan persepsi (pengetahuan dan manajemen) 

Adanya persamaan persepsi menyangkut zakat sangat penting. Demikian 

pula manajemen seperti laporan keuangan dana penghimpunan dan 

pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat agar sama tidak. 

Sistem laporan yang berbeda-beda mengakibatkan kesulitan dalam mengevaluasi 

hasil keseluruhan dana zakat yang terkumpul. Untuk itu, setiap lembaga 

pengelola zakat hendaknya memiliki pedoman yang sama terkait laporan 

keuangan. 

 Berdasarkan alokasi penyaluran dana zakat tampak adanya perbedaan 

antara lembaga pengelola zakat. Sebagai gambaran, alokasi penyaluran dana 

zakat adalah sebagai berikut: 

1. BAZNAS. Alokasi penyaluran dana: Program kemanusiaan 10%, Program 

kesehatan 20%, program pendidikan 25%, program ekonomi  35%, dan 

program dakwah sebanyak 10%.408 

2. BAZIS DKI Jakarta . Penyaluran dana zakat bervariasi dari tahun ke tahun 

berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 1996/1997 faqir miskin 

55%, sabilillah 40%, dan bagi muallaf, gharim, dan ibnussabil sebanyak 5%. 

Tahun 1998/1999, bagian faqir miskin 75%, sabilillah 22%, muallaf, gharim, 

dan ibnus sabil 1,5%. Tahun 2004, faqir miskin mendapat 68,8%, sabilillah 

                                                
408Company Profile BAZNAS, 2010  
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30,2%, dan muallaf, gharim, dan ibnus sabil 1%. Sementara tahun 2005, 

bagian faqir miskin 83,82%, sabilillah 14,70%, dan bagian muallaf, gharim, 

dan ibnussabil 1,48%.409  

3.   DD Republika : Penyaluran  untuk operasional termasuk SDM (‘a>mil) 12,5% 

selebihnya untuk program sosial dan produktif (pemberdayaan 

masyarakat).410  

4. DPU DT411 : Sebanyak 12,5 % untuk operasional, 35% program ekonomi, 

17,5% program pendidikan, 17,5% program dakwah dan sosial, dan 17,2% 

program sosialisasi zakat 

 Penyaluran dana zakat pada lembaga pengelola zakat tampak bervariasi. 

Persamaan pada bagian SDM (‘a>mil) sebanyak 12,5% atau 1/8 kecuali BAZIS 

DKI Jakarta yang tidak menyalurkan zakat untuk ‘a>mil karena gaji ‘a>mil diambil 

dari APBD Pemda DKI Jakarta. Selain itu, semua lembaga pengelola zakat tidak 

membedakan antara fakir dan miskin. Istilah kelompok fakir miskin menjadi satu 

kelompok, tidak ada pemisahan antara fakir dan miskin.  

 Kecenderungan penyaluran dana zakat tidak merata kepada delapan as}naf, 

tetapi difokuskan untuk kelompok yang paling membutuhkan terutama fakir 

miskin. Prioritas pada kelompok yang paling membutuhkan merupakan pendapat 

jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hana>bilah). Sedangkan kelompok 

Sha>fi’iyyah berpendapat bahwa semua as}naf  harus mendapatkan bagian yang 

sama. Argumentasi Sha>fi’iyyah bahwa pada ayat 60 surat al-Taubah terdapat lam 

li al-milk (kepemilikan) yang terdapat pada kata li al-fuqara> (للفقراء) dan huruf 

wawu (و) yang menunjukkan bahwa semua as}naf secara bersama-sama berhak 

                                                
409Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI 

Jakarta & IMZ, 2006), Cet. I, 90-91 
410Hasil wawancara penulis dengan Ana Rahmawati, bagian keuangan DD Republika 

tanggal 14 Agustus 2009, Pukul 09.00 WIB. 
  
411Company Profile DPU DT, 29/09/2009 
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atas zakat.412 Tampaknya praktik yang terjadi pada lembaga pengelola zakat di 

Indonesia berbeda dengan pendapat jumhur ulama maupun pendapat Sha>fi’iyyah 

Walaupun al-Qur’an menyebut fakir dan miskin, pada praktiknya di 

Indonesia tidak ada perbedaan kelompok fakir dan miskin. Apabila merujuk 

kepada al-Qur’an, Allah SWT terkadang menyebut kelompok miskin atau 

kelompok fakir sebagai pihak yang harus mendapat perhatian. Sehingga menurut 

Abu Yusuf, Muhammad, dan al-Juba>i> bahwa antara fakir dan miskin tidak 

terdapat perbedaan. Istilah fakir dan miskin disebutkan keduanya dalam surat al-

Taubah untuk memperkuat (taukid), karena keduanya (fakir dan miskin) 

merupakan kelompok utama dari as}naf yang berhak atas zakat.413 Jadi, tidak ada 

pemisahan antara kelompok fakir dan miskin. 

Hemat penulis, pendapat demikian sesuai dengan keterangan yang 

disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Pada surat al-Ma>’u>n /107 ayat 1-3414 

disebutkan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak 

menganjurkan untuk memberikan makan bagi orang miskin. Penyebutkan 

kelompok miskin menunjukkan bahwa orang miskin adalah orang yang kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai makanan pun susah didapat, 

sehingga orang yang membiarkan mereka kelaparan termasuk pendusta agama.  

Orang-orang miskin hendaknya mendapatkan santunan (infak)415setelah 

orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim.  Orang yang membiarkan kaum miskin 

hidup dalam kesulitan akan mendapatkan balasan azab dan termasuk dalam 

kelompok as}h}a>b al-shima>l (orang yang mendapatkan neraka).416Keterangan 

tersebut menunjukkan pentingnya menyantuni kaum miskin. 

                                                
412Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz III , 294; Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, 

Tafsi>r Mafa>tih} al-Gayb, Juz VIII, 69 
 
413 Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Tafsi>r Mafa>tih} al-Gayb,  Juz VIII, 80 
 
414 Ayat tersebut berbunyi: 

                                  

 
415QS. al-Baqarah/02: 215 
 
416QS. al-Muddathir/74: 44, al-H{a>qqah/76:34  



189 
 

Namun, dalam keterangan lain, Allah menyebut kaum fakir sebagai 

kelompok yang perlu mendapatkan infak. Hal ini dapat dilihat pada surat al-

Baqarah/02 ayat 273. Demikian pula Allah menyebutkan bahwa setan selalu 

menakut-nakuti manusia akan “kefakiran”.417 “Kefakiran” berdasarkan ayat 

tersebut sebagai suatu keadaan yang paling sulit dimana manusia hidup dalam 

keadaan tidak memiliki kekayaan. 

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an 

tentang kondisi miskin dan fakir bahwa keduanya memiliki kondisi yang sama 

tidak dapat dipisah-pisahkan dan perlu mendapat prioritas. Dengan metode 

t}ari>qah al-jam’u (menggabungkan/mengumpulkan) ayat-ayat al-Qur’an yang 

menjelaskan fakir dan miskin menunjukkan bahwa kelompok fakir miskin adalah 

kelompok mustahik yang harus mendapat skala prioritas. 
  

E. Manajemen ‘A>mil (‘A>mil Management) 
 

Badan ‘a>mil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mempertahankan 

sertifikasi ISO 9001-2000 yang disempurnakan menjadi ISO 9001-2008. 

Diperolehnya ISO 9001-2008 merupakan langkah sukses BAZNAS kedua 

mempertahankan kinerjanya untuk menjadi Badan Pengelola Zakat yang 

Amanah, Transparan dan tentunya Profesional. ISO 9001-2008 adalah sertifikasi 

kepada seluruh bagian dalam organisasi BAZNAS yang meliputi Manajemen 

Penghimpunan, Manajemen Pendayagunaan, Manajemen Keuangan serta 

Manajemen Suport Organisasi.418 Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MSc  mengatakan bahwa 

sertifikasi ISO bagi BAZNAS merupakan keniscayaan mengingat BAZNAS 

adalah Lembaga Negara yang dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya 

sebagai pembuktian keseriusan  BAZNAS untuk menjadi pelayan Umat.  

                                                                                                                                 
 
417QS. al-Baqarah/02: 268 
418Sumber: www.baznas.go.id. 10/12/ 2009 
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 Kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS dari seluruh elemen baik 

Presiden RI, DPR, Pemerintah, BUMN, Dunia Usaha, BAZDA dan tentunya para 

penerima ZIS,  telah membuktikan semakin diterimanya BAZNAS ditengah 

masyarakat secara nasional. Perwakilan dari WQA untuk Asia Pasifik, Novian 

Amran Putra mengatakan bahwa BAZNAS adalah  Badan Pengelola Zakat yang 

sangat konsen untuk selalu memperbaiki kinerja organisasinya. Melalui audit 

yang cukup ketat,  WQA merekomendasikan BAZNAS memperoleh sertifikat 

ISO 9001-2008 tepat pada tanggal 10 Desember 2009.419  BAZNAS berharap 

keberhasilan ini , dapat menjadi dorongan yang kuat untuk selalu amanah serta 

menjadi inspirasi kepada BAZDA di daerah serta lembaga-lembaga pelayanan 

ummat lainnya.  

Struktur badan pelaksana terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang 

program, Ketua Bidang Jaringan, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris dan 

Bendahara serta Wakil Bendahara.420 Dalam struktur BAZNAS terdapat empat 

divisi, yaitu: Divisi Pengumpulan  Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan, 

dan Divisi Pengembangan. Selain itu ada Komisi Pengawas dan Dewan 

Pertimbangan.  

Para pegawai BAZNAS ada beberapa kategori, yaitu pegawai tetap 

BAZNAS, pegawai kontrak, dan PNS dari Departemen Agama yang 

diperbantukan di BAZNAS. Dengan sistem kepegawaian demikian menunjukkan 

bahwa BAZNAS bukan lembaga pemerintah murni. Jika, BAZNAS dikelola oleh 

pegawai yang seluruhnya pegawai pemerintah (PNS), maka kelembagaan 

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah.  

                                                
419Sumber : www.baznas.go.id. 10/12/ 2009 
420Susunan pengurus BAZNAS Periode 2008-2014 adalah sebagai berikut: BAZNAS 

Tahun 2008-2014 adalah sebagai berikut: Ketua Umum (Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, 
MSc.), Ketua Bidang Program (Laksda (TNI) Husein Ibrahim), Ketua Bidang Jaringan (dr. 
Naharus Surur, Mkes), Sekretaris Umum (drh. Emmy Hamidiyah, Msi), Wakil Sekretaris (M. 
Fuad Nasar, S.Sos.), Bendahara I (Hj. Isye S. Latif), dan Wakil  Bendahara (Teten Kustiawan, 
Ak).  Pejabat empat divisi, yaitu: Divisi Pengumpulan  (Kepala:Dr. Siti Chalimah Fadjriyah, SE, 
Akt, MM), Divisi Pendistribusian (Kepala:Drs. H. Abd. Rahman Anwar), Divisi Pendayagunaan 
(Kepala:Taufik Hidayat, M.Ec.), dan Divisi Pengembangan (Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc. dan 
Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf). 
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Berdasarkan sistem kepegawaian yang ada, BAZNAS merupakan 

lembaga ‘a>mil zakat semi pemerintah. Dikatakan demikian, karena tidak semua 

pegawai BAZNAS pegawai pemerintah (PNS) melainkan pegawai tetap dan 

pegawai kontrak. Independensi BAZNAS tanpa ada peran serta pemerintah yang 

kuat sangat sulit untuk memperoleh hasil maksimal.  

Walaupun BAZNAS telah mendapatkan sertfikita ISO, akan lebih baik 

jika pemerintah mendukung secara optimal keberadaan BAZNAS.  BAZNAS 

sebagai lembaga ‘a>mil zakat nasional yang disebutkan sebagai lembaga ‘a>mil 

zakat pemerintah belum secara penuh mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh 

karena itu, perlu perbaikan sistem manajemen, khususnya sistem kepegawaian.  

Biaya operasional untuk penggajian pegawai cukup tinggi. Oleh karena 

itu, jika pemerintah mendukung dengan menempatkan para pegawai di BAZNAS 

dapat mengurangi biaya operasional yang cukup besar. 

 

2.Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta 

BAZIS DKI Jakarta merupakan badan ‘a>mil zakat daerah yang secara 

struktur berada di bawah Pemerintah Derah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk 

manajemen pengelolaan ZIS DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan 

Keputusan No. 120 tentang Organisasi dan tata kerja BAZIS Provinsi DKI 

Jakarta. Peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap manajemen organisasi, 

manajemen keuangan, dan manajemen sistem informasi. 

1). Manajemen Organisasi 

Organisasi BAZIS DKI Jakarta yang diatur melalui keputusan Gubernur 

DKI Jakarta tentang tata organisasi terkait erat dengan adanya kebijakan 

otonomi daerah. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan manajemen BAZIS DKI 

Jakarta yang terdiri dari para pegawa negeri sipil. Seluruh pegawai BAZIS DKI 

Jakarta adalah pegawai pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat 

oleh pemerintah daerah.  

Dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, maka rekrutmen pegawai 

melalui saringan / tes pegawai negeri sipil dan diangkat dalam jabatan dan 
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pangkat tertentu.421 Demikian pula mereka mendapatkan gaji dari pemerintah 

serta mendapatkan tunjangan hari tua (pensiun) dan tunjangan kesehatan. 

Sebagaimana pegawai negeri sipil, pegawai BAZIS DKI Jakarta mengikuti 

jenjang karir kepangkatan sesuai dengan jenjang kepangkatan Pegawai Negeri 

Sipil422 sebagaimana ditetapkan oleh peratuarn pemerintah. 

Jenjang kepangkatan berdasarkan hasil penilaian dimana unsur-unsur 

yang dinilai meliputi: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan (khusus pejabat eselon V ke 

atas).423 BAZIS DKI dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan masyarakat yang 

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Hal tersebut dilakukan agar 

proses pengeloaan ZIS dapat dikontrol dan dibina oleh Pemda.424 Manajemen 

BAZIS DKI juga melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, ormas, 

LSM, cendekiawan, dan profesional. Semua itu masuk dalam struktur BAZIS 

DKI Jakarta yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.425 

Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, dan 

rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman menegnai 

pengelolaan zakat.  

Sementara itu, Pengawas berfungsi sebagai pengawas persoalan 

internalseperti operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. 

Badan Pelaksana426 dipimpin seorang kepala yang membawahi bidang 

                                                
421 Lihat pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian 
422 Kenaikan kepangkatan PNS diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 

Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS. Lihat: Suradji, Manajemen Kepegawaian Negara, 
(Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2009), Cet. IV, 41-42 

423 Suradji, Manajemen Kepegawaian Negara (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 
2009), Cet. IV, 39-40 

424 Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI 
Jakarta, 2006), Cet I., 53 

425 Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 120 Tahun 2002 Pasal 5 Susunan Organisasi 
BAZIS terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. 

426 Badan Pelaksana BAZSI DKI berdasarkan Keputusan Gubernur Tahun 2002 Pasal 5, 
26, 27 yaitu:1) BAZIS Provinsi DKI Jakarta & badan Pelaksana BAZIS Kota/Kabupaten 
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pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, dan pengembangan.427 Setiap bidang 

dipimpin oleh kepala bidang. Dengan demikian, dengan memperhatikan sistem 

manajemen kepegawaian, maka ‘a>mil BAZIS DKI Jakarta adalah para pegawai 

negeri sipil yang bertugas di kantor BAZIS DKI Jakarta.  Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan dengan pegawai pemerintah daerah pada bidang lainnya. 

 Sebagai abdi negara, para pegawai BAZIS DKI Jakarta merangkap ‘a>mil. 

Hanya saja dari segi kualifikasi keahlian atau profesionalisme-nya para pegawai 

BAZIS yang direkrut sebagaimana pegawai negeri sipil yang lain di lingkungan 

pemerintah daerah DKI Jakarta harus mendapatkan penegtahuan tentang zakat. 

Hal ini untuk menjaga kinerja lembaga BAZIS DKI Jakarta yang membutuhkan 

para pegawai (‘a>mil) yang memiliki pengetahuan mendalam tentang zakat infaq 

dan shadaqah. Profesionalisme pegawai (‘a>mil) akan berpengaruh terhadap 

eksistensi BAZIS DKI sebagai mitra dan pelayan d}u’afa>.  

2) Manajemen Keuangan  

Dalam manajemen keuangan, BAZIS DKI Jakarta diberi wewenang oleh 

pemda DKI Jakarta. Dalam pengelolaan keuangan, BAZIS DKI Jakarta memiliki 

strategi dengan langkah-langkah sebagai berikut:428 Pertama, menyusun rencana 

anggaran (budgetting) termasuk di dalamnya target dan strategi penghimpunan, 

jumlah dana, dan mustahik baik lembaga maupun individu. Kedua, membuat 

panduan umum pengelolaan keuangan dengan berbasis syariah dan menjadi 

bagian dari Standard Operational Procedure (SOP) untuk menjadi pegangan 

BAZIS mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan agar akuntabilitas 

dan kredibiltas pengelolaan ZIS dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, 

melakukan pengendalian dalam penghimpunan dan penyaluran.  

 Uraian di atas demikian sesuai dengan kedudukan BAZIS DKI Jakarta 

yang memiliki hubungan koordinatif dengan badan ‘a>mil zakat daerah di 
                                                                                                                                 
adminsitrasi; 2) Petugas Operasional Unit/satuan Kerja; 3) Petugas Operasional Kecamatan dan 
Kelurahan 

427 Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS DKI 
Jakarta, 2006M/1427H), Cet I,53-54 

428 Tim Penyusun, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI 
Jakarta, 2006M/1427H), Cet I, 5 
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wilayahnya sesuai struktur hirarki sistem kepemerintahan.429 Fungsi koordinatif 

sangat penting dalam menjalankan program badan ‘a>mil zakat terutama dalam 

hal pendayagunaan ZIS agar sesuai dengan tujuan disyari’atkannya zakat yaitu 

terwujudnya keadilan ekonomi. Fungsi koordinatif, konsultatif, dan informatif 

antara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dari tigkat provinsi,  kotamadya, 

kecamatan sampai kelurahan merupakan hal yang harus dilakukan demi 

tercapainya kesejahteraan dhu’afa.  

 Keberadaan ‘a>mil zakat yang menjadi bagian dari struktur pemerintah 

akan dapat memudahkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Indikator 

mutu manajemen tata laksana organisasi yaitu terdapatnya kebijakan, prosedur 

dalam operasional lembaga pengelola zakat. Kebijakan dan prosedur yang ada 

dapat difahami oleh semua pihak dan memberikan kemudahan dalam manajemen. 

 

3.Dompet Dhuafa Republika 

Dompet Dhuafa Republika merupakan lembaga pengelola zakat 

professional yang telah lama berdiri430 dan terus melakukan pembenahan dengan 

membentuk jejaring demi tercapainya kemandirian komunitas . Dompet Dhuafa 

Republika juga bertujuan membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi 

sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam perjalanan awalnya Dompet Dhuafa hanya memiliki beberapa 

orang pegawai.  Setelah beroperasi 6 tahun Yayasan mempekerjakan sekitar 20 

staf termasuk penggalang dana. Pendapatan DD yang begitu besar belum sesuai 

dengan harapan pengelola dan kebutuhan penerima manfaat. Maka diadakan 

upaya strategi marketing.  

Awal tahun 1998, Eri Sudewo mengubah divisi penggalangan dana 

menjadi divisi pemasaran yang diberi tugas menggalang dana sekaligus 

                                                
429 Lihat Pasal UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat BAB III Pasal 6 
430 Berdiri tahun 1993, saat ini  lokasinya berada di  Jl. Ir. H. Juanda No.50 Ciputat 

Indah Permai Blok C. 28 - 29 Ciputat. 15419 Telp. 021 741 6050 (hunting) // Fax. 021 741 6070 
Wisma Nugra Santana Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 - 8 Jakarta Pusat Telp. 021 251 0722 
(hunting) // Fax. 021 251 0613 
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melakukan promosi. Tujuannya agar lebih aktif dalam merangkul penyumbang 

dan mengurusnya dengan cara yang lebih sistematis.431 Staf yang diangkat yaitu 

Ahmad Juwaini. Dia berlatar belakang pemasaran. Juwaini merancang staf 

pemasaran terdiri dari: staf adminsitrasi, koordinator penjualan, dan seorang 

petugas penghubung pihak ketiga yang didukung Juwaini selaku manajer 

pemasaran. Apa yang dilakukan oleh Eri Sudewo merupakan salah satu upaya 

perbaikan dalam meningkatkan mutu kinerja lembaga. 

Tahun 2003 ada 5 tenaga yang dipilih dan direkrut dari peserta program 

pelatihan DD. Mereka peserta terbaik dalam pelatihan. Mereka diberi bekal 

wawasan tentang yayasan, produknya, dan masalah pemasaran kehumasan 

sebagai bidang utama.432 Program tersebut mirip dengan program pencangkokan 

tenaga kerja. Adanya program tersebut dapat mempermudah tata kerja DD agar 

menjadi lebih baik.  

Peningkatan sumber daya manusia serta administrasi yang rapih 

merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi DD yaitu bertekad 

menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada 

sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. Sedangkan misinya 

adalah:4331)Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif 

gerakan pemberdayaan masyarakat;  2) Menumbuhkembangkan jaringan lembaga 

pemberdayaan masyarakat; 3) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset 

masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri; 4) Mengadvokasi paradigma 

ekonomi berkeadilan. Untuk melaksanakan visi dan misi yang sudah ditetapkan, 

maka sumder daya manusia memiliki peran yang sangat penting.  

Oleh karena itu, para pegawai (‘a>mil) di DD Republika merupakan orang 

yang professional di bidangnya. Untuk mendapatkan tenaga yang professional, 

maka rekrutmen diumumkan secara terbuka lewat media seperti surat kabar atau 

melalui iklan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.  

                                                
431 Zaim Saidi, dkk, Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia 

Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003),  79 
432 Zaim Saidi, dkk, Strategi dan Pola Penggalangan Dana , 79 
433 Sumber:www.dompetdhuafa.or.id.02/09/2009, 9:11 PM   
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Menurut Herman dari Kepala Departemen Human Resources 

Development DD, penerimaan pegawai dilakukan sangat selektif terutama untuk 

pos-pos khusus seperti bagian keuangan yang memerlukan kompetensi khusus. 

Seleksi itu dilakukan untuk menjaga mutu dan menjaring pegawai yang sesuai 

dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai (‘a>mil), DD 

melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.434 Professionalisme 

‘a>mil di DD ditunjukkan dengan adanya system penilaian sehingga ada jenjang 

karir mulai dari staf, official, supervisor, manajer, jenderal manajer sampai 

direktur. 

 Kenaikan jenjang karir tersebut menurut Herman didasarkan pada 

prestasi yang dicapai sesuai dengan target program. Para ‘a>mil DD menerima 

gaji, tunjangan, transport, tunjangan hari tua, dan tunjangan kesehatan. Pihak 

manajemen DD juga mengadakan system reward yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi, loyalitas, dan peningkatan kinerja ‘a>mil. Selain itu ada 

juga system punishment yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan  

tanggungjawab ‘a>mil yang professional dan amanah.  

Sebagai ajang kompetisi yang baik diadakan pemilihan amail terbaik. 

Untuk mempererat persaudaraan dan silaturrahmi di antara ‘a>mil, pihak 

manajemen mengadakan pertemuan. Setiap tahun pada saat milad DD Republika 

diadakan family gathering. Setiap bulan ada pertemuan ‘a>mil setiap bulan hari 

Senin pekan ketiga. Selain itu, ada acara halal bihalal di bulan Shawwa>l. Batas 

usia pensiun yaitu 55 tahun, dan sampai tahun 2009 DD Republika belum ada 

pegawai/’a>mil yang mencapai usia pensiun. 

Langkah-langkah yang dilakukan manajemen merupakan upaya dalam 

mewujudkan visi dan misi Dompet Dhuafa serta tujuan dari dibentuknya dompet 

dhuafa.435 Untuk periode 1429/1430 H, manajemen Dompet Dhuafa 

                                                
434 Sumber: Wawancara penulis dengan Herman Kepala Departemen Human Resources 

Development DD , tanggal 1 September 2009 
435 Tujuan dibentuknya Dompet Dhuafa yaitu: 1) Meningkatnya efektivitas kinerja 

lembaga. 2) Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi dan 
pelimpahan wewenang). 3) Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi 
berkeadilan. 4) Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan ziswaf dan 
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merencanakan program yang terfokus pada: internal lembaga, jaringan, dan 

program. Program meliputi: Pengembangan program Zona Madina, 

pembangunan Rumah Penyembuhan Terpadu (Rumah Sakit rujukan bagi pasien 

LKC), program SEL (Social Enterpreneur Leader) yaitu pembinaan pemimpin-

pemimpin muda dalam pengembangan masyarakat, memperkuat dan mereplikasi 

program yang sudah berjalan.436  

Berdasarkan uraian tersebut, Dompet Dhuafa Republika terus 

mengadakan perbaikan dan inovasi baru dalam upaya pengembangan lembaga 

dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan rencana program ke depan serta 

evaluasi merupakan salah satu indikator mutu manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan agar terarah dan terencana sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan baik dari segi manajemen sumber daya 

manusia maupun program yang dilakukan. 

 

4.DPU Daarut Tauhid 
 

DPU Daarut Tauhid merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang 

berada di pesantren. Sehingga para pegawai yang mengelola Dompet Peduli 

Ummat (DPU) DT adalah para santri karya. Oleh karena itu, dalam sistem 

kepegawaiannya, pada awal berdiri hingga tahun 2010 masih dominan para 

santri.  

Namun, mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Sebagai upah 

dari karyanya, para pegawai mendapatkan insentif bulanan (gaji) serta ada 

reward atas prestasi kerja, yaitu pemberian premi berupa uang sebagai pemberian 

hadiah bagi pegawai yang disiplin terhadap waktu dan selalu masuk bekerja. 

Sebaliknya, pegawai yang tidak disiplin dikenakan sanksi yaitu membayar 

sejumlah uang denda. Kebiasaan tersebut diberlakukan sebagai langkah 

                                                                                                                                 
derma. 5) Tercapainya kemandirian komunitas sasaran. Sumber: 
www.dompetdhuafa.or.id.02/09/2009, 9:11 PM   

436 Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika 29 Sya’ban 1429H dan 30 Sya’ban 1428 H, (tidak diterbitkan), 19 
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memberikan motivasi kepada pegawai agar disiplin dalam bekerja.437 Selain itu, 

pihak manajemen juga mengkomunikasikan visi lembaga kepada para pegawai 

agar mereka dapat memahaminya.   

Visi dan misi lembaga harus diketahui oleh para pegawai sebagai ajang 

untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam bekerja, dan ini berlaku bagi 

semua termasuk eksekutif dan manajer.438 Walaupun para pegawai yanga da di 

DPU DT kebanyakan santri karya, untuk pegawai di bagian keuangan diambil 

dari profesional. Hal ini untuk menjamin terciptanya manajemen adminsitrasi 

yang baik.  

Dalam upaya evaluasi program, di penghujung tahun 2009, DPU DT  

telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diikuti seluruh kepala 

cabang dan unit DPU DT dari beberapa kota yang ada di Indonesia (Bandung, 

Jakarta, Lampung, Semarang, Palembang, Yogyakarta, Tasikmalaya dan Bogor). 

Persisnya Rakernas dilaksanakan pada tanggal 21-23 Desember 2009. Tujuan 

diadakannya Rakernas DPU DT adalah dalam rangka melakukan proses evaluasi 

capaian sasaran kinerja selama tahun 2009 dan merencanakan sasaran kinerja 

DPU DT untuk tahun 2010.  

Berdasarkan hasil dari evaluasi capaian sasaran kinerja selama tahun 

2009, DPU DT telah berhasil mencapai target di tahun 2009 yakni:439  

- Tercapainya target perolehan penerimaan dana zakat dan infak sedekah.  
- Tercapainya target pemberdayaan masyarakat (program pendayagunaan). 
- Tercapainya target pengelolaan kelembagaan (system manajemant). 
- Tercapainya target pengelolaan sumber daya manusia (nilai-nilai ruhiyah, 

nilai-nilai DT, kompetensi SDM) dan target kepuasan jamaah. 
 

Adapun yang belum terealisasi di tahun 2009 adalah penambahan jumlah 

wilayah operasional DPU DT di beberapa provinsi di Indonesia. Pada tahun 2010 

DPU DT terus meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang sudah 
                                                

437Prinsip tersebut menjadi bagian dari manajemen SDM. Lihat: Hendra Kusnoto, The 
World”s Best Management Practices,  (Praktek Manajemen Terbaik di Dunia) (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), 23  

438Hendra Kusnoto, The World”s Best Management Practices,  (Praktek Manajemen 
Terbaik di Dunia) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),  33 

439 Sumber: www.dpudt_online.com.25/01/2010 09:46 AM 
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dicita-citakan pada saat Rakernas. Ini adalah amanah yang harus dipertanggung 

jawabkan di dunia dan akhirat. Ada pun di tahun 2010 DPU DT menetapkan 

beberapa sasaran/target yaitu:440 

1. Menjadikan lembaga DPU DT sebagai sarana ibadah untuk para pengelolanya 

dalam rangka mengenal Allah SWT. 

2. Merealisasikan program-program kerja yang membuat donatur dan mustahik 

semakin mengenal Allah SWT. 

3. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dengan amanah dan profesional. 

 Semua rancangan program menjadi pijakan dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta target yang ingin 

dicapai. 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa DPU Daarut Tauhid melakukan 

evaluasi terhadap kinerja program yang telah dilakukannya. Selain itu, DPU DT 

melakukan rencana perbaikan melalui saran/target yang dibuat untuk masa yang 

akan datang.  

Dengan demikian, lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat 

maupun Lembaga Amil Zakat telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen 

secara profesional. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam 

pengelolaan maupun manajemen lembaga. Beberapa persamaan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Fundrising 

Semua lembaga pengelola zakat telah menggunakan media cetak dan 

elektronik serta jasa perbankan dalam pengumpulan dana ZIS. Jasa perbankan 

dianggap lebih mudah digunakan oleh para muzakki untuk menyalurkan ZIS. 

Terutama bagi muzakki yang bekerja di kantor. Sistem perbankan  merupakan 

hal yang mudah saat ini.  Kemudahan dalam mendapatkan akses merupakan salah 

satu indikator kepuasan muzakki.  

                                                
440 Sumber: www.dpudt_online.com.25/01/2010 09:46 AM 
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Namun, tidak sedikit pula di antara muzakki yang langsung memberikan 

uang ZIS langsung ke kantor. Untuk memberikan kepuasan bagi muzakki saat 

menyalurkan dana zakat, maka pelayanan merupakan faktor penting.  

Teknik pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

dibawah kendali pemerintah daerah seperti BAZIS DKI memiliki peluang yang 

sangat besar dalam hal pengumpulan karena memiliki dukungan besar dari pihak 

pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk 

oleh masyarakat seperti Dompet Dhuafa Republika dan DPU Daarut Tauhid.  

Berdasarkan data yang ada, LAZ yang dibentuk masyarakat menunjukkan 

prestasi gemilang dalam hal pengumpulan dana ZIS dimana perolehan dana ZIS 

dari tahun ke tahun terus meningkat. Adanya peningkatan perolehan dana ZIS 

sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga. 

2. Sumber Dana 

 Sumber dana yang diperoleh BAZ maupun LAZ berupa zakat, infaq dan 

shadaqah. ZIS diperoleh dari perorangan (individu) maupun corporate 

(perusahaan).  Selain uang yang diperoleh ada pula harta berupa benda berharga 

seperti cek atau kendaraan, tanah, dan lain-lainnya sebagai barang waqaf. 

3. Pendayagunaan 

Secara umum, pendayagunaan ZIS meliputi bidang: pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Bidang pendidikan yang dominan berupa beasiswa 

mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada program Doktor (S3). Bidang 

pendidikan merupakan program pendayagunaan yang paling banyak dilakukan. 

Selanjutnya bidang ekonomi, dan kesehatan. Pemilihan program pendidikan 

didasaran pada pemikiran bahwa investasi dalam pembinaan sumber daya 

manusia merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan kaum dhuafa di masa 

yang akan datang.  

4. Kelompok penerima dana 

Kelompok penerima dana ZIS diprioritaskan untuk  fakir miskin. Bentuk 

penerimaan ada yang berupa uang tunai (cash) bagi mereka yang sudah tidak 

mampu bekerja atau sembako. Sementara d}u’afa> yang produktif mendapat 
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bantuan pendidikan, keterampilan serta modal usaha. Kelompok penerima dana 

didasarkan pada skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik.  

Pemberdayaan ekonomi para mustahik menjadi pilihan lembaga pengelola 

zakat baik BAZ maupun ZIS. Fakir miskin merupakan kelompok prioritas, 

mereka orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan sehingga kehidupannya 

dapat berubah. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh perlu adanya indikator 

mutu dari kepuasan mustahik. Indikator mutu dari kepuasan mustahik salah 

satunya  adalah adanya perubahan perbaikan dan kondisi mereka ke arah yang 

lebih baik.  

Berdasarkan hasil penelitian Irfan Syauqi Beik441 terhadap mustahik zakat 

binaan Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, dan binaan BAZIS DKI Jakarta 

menunjukkan adanya pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan 

kesejahteraan kaum miskin.   

Temuan penelitian Irfan Syauki Beik terhadap binaan Dompet Dhuafa 

Republika tahun 2007 dengan mengambil 40 sampel medium April 2008 

diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:442 

                                                
441Penelitian dilkaukan terhadap mustahik dengan sample sebanyak 1.195 rumah tangga 

penerima zakat yang dipilih secara acak dari total populasi yang berjumlah 26.403 rumah tangga 
penerima zakat yang berada di wilayah DKI Jakarta. Survey dilakukan selama 6 bulan, sejak bulan 
Februari hingga Juli 2008, dengan didahului oleh pilot project pada awal Februari tahun yang 
sama. Adapun garis kemiskinan yang digunakan adalah standar garis kemiskinan per kapita DKI 
Jakarta, yang menurut BPS (2007) besarnya adalah Rp 266.874,00. Standar ini kemudian 
dikonversi menjadi garis kemiskinan keluarga, yang nilainya mencapai angka Rp 1.254.308,00. 
Dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-
rata sebesar 9,82 persen. Sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga 
mustahik adalah 8,94 persen. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di 
Jakarta Barat (11 persen), Jakarta Selatan (10,16 persen), terendah terjadi di Jakarta Utara & 
Kepulauan Seribu (5,49 persen). Tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, sebagaimana 
ditunjukkan oleh nilai P1 dan I dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-
rata rumah tangga mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 
409.726,40, atau sebesar 13,90 persen. Rasio kesenjangan pendapatan (I) yang dapat dikurangi 
sebesar 13,72 persen. Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh indeks Sen dan indeks FGT pasca 
distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat dapat 
dikurangi, setelah nilai P2 dan P3 menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 26,69 persen 
dan 36,70 persen. Sumber: http://irfansb.blogdetik.com/2010/07/31/peran-zakat-mengentaskan-
kemiskinan-dan-kesenjangan / Jumat, 27 Agustus 2010 Pukul 10.30 WIB 

 
442Mustafa Edwin Nasution , dkk (Ed), Indonesia Zakat & Development Report 2009 

Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat (PEBS UI, CID, DD 
Republika, 2009), 28  
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Tabel 9 

Indikator Kemiskinan: Dengan dan Tanpa Distribusi Zakat 

Indikator Kemiskinan Tanpa Distribusi Zakat Dengan Distribusi Zakat 

H 0,525 0,45 

P1 (dalam Rp) 458,672.88 389,469.83 

I 0.37 0.31 

P2 0.24 0.18 

P3 0.09 0.05 

Berdasarkan tabel di atas, Headcount Ratio (H) yang menunjukkan 

proporsi orang miskin dalam populasi tersebut menurun dari 52,5% menjadi 45% 

yang menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7,5% 

setelah mendapatkan zakat. Poverty Gap Index (P) dan Income-gap ratio (I) 

mengalami penurunan dengan selisih Rp 69,203.05 atau 15.1%. Sementara Sen 

Index of Poverty (P2) dan FGT Index (P3) juga mengalami penurunan masing-

masing sebesar 25% dan 44%. Secara umum gambaran tersebut menunjukkan 

bahwa zakat produktif telah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.  

Perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pemberian zakat 

produktif tampak masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan jumlah 

mustahik yang mendapatkan bantuan. Secara lebih jelas deskripsi tersebut dapat 

dilihat pada gambar 9 berikut: 

Gambar 9 
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Kecilnya selisih perubahan yang terjadi menunjukkan perlunya upaya-

upaya serius dengan meningkatkan kinerja semua pihak. Dalam hal ini, baik 

faktor internal (mustahik) maupun ekternal (LAZ) maupun pihak lainnya 

termasuk pemerintah agar dapat memberikan kontribusi dan perannya. 

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan yang dalam pemberdayaan 

mustahik adalah pendampingan. Pendampingan harus dilakukan secara  kontinu 

(berkelanjutan) serta efektif dan efisien dalam hal pendanaan sehingga tidak 

menghabiskan dana yang besar. Pemberdayaan juga memperhatikan skala 

prioritas mustahik agar memberikan manfaat dalam jangka waktu yang relatif 

cepat dan mudah dilakukan. Kerjasama (network) dengan berbagai elemen sangat 

penting sehingga dapat mendukung perubahan yang lebih baik. 

5.Sistem kepegawaian (‘a>mil) 

Sistem kepegawaian (‘a>mil) ada beberapa bentuk. BAZ yang berada di 

bawah struktur pemerintah seperti BAZIS DKI Jakarta dapat menjamin para 

pegawainya, sehingga dana zakat khusus diberikan kepada as}naf lainya. Ini 

merupakan salah satu kelebihan apabila dana zakat dikelola oleh lembaga 

pengelola zakat yang didukung penuh oleh pemerintah. Sementara pegawai LAZ 

adalah ‘a>mil yang berhak mendapatan bagian dari zakat.  

 Indikator mutu kinerja lembaga pengelola zakat baik aspek 

kepemimpinan, perencanaan, fokus pada muzakki dan mustahik, pengukuran dan 

analisis, sumber daya ‘a>mil, dan pencapaian hasil telah ada. Dengan demikian, 

lembaga pengelola zakat (BAZNAS, BAZIS DKI Jakarta, Dompet Dhuafa 

Republika, dan DPU Daarut Tauhid) telah mempraktikkan kinerja mutu. Untuk 

keberhasilan yang optimal, dukungan ummat Islam untuk menyalurkan zakat 

kepada lembaga pengelola zakat sangat penting. Demikian pula, dukungan penuh 

pemerintah bagi tata laksana lembaga pengelola zakat sangat diperlukan 

sehingga multiple effek zakat bagi kemandirian mustahik dapat terwujud. 
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BAB IV 
 MANAGEMEN MUTU 

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
 

A. Manajemen Mutu Shari>’ah 

1. Konsep Manajemen Shari>’ah 

Upaya perbaikan dalam sistem manajemen telah menghasilkan konsep 

manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga 

dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen (pelanggan). Karena syarat 

utama dari mutu didasarkan atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan (customer).443 Kepuasan pelanggan berimplikasi tingginya 

kepercayaan terhadap perusahaan yang berpengaruh bagi kelangsungan sebuah 

perusahaan sehingga akan meningkatkan pendapatan (income) perusahaan.  

Manajemen kualitas (TQM) merupakan peingintegrasian semua sumber 

daya manusia baik manager maupun pegawai untuk meningkatkan performansi  

secara terus menerus dalam setiap level.444  Prinsip-prinisp TQM merupakan 

karakteristik sistem kualitas modern445 dalam perusahaan (profit oriented) dan 

lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang jasa seperti rumah sakit446 

dan lembaga pendidikan.447 Hampir semua lembaga saat ini berusaha 

                                                
443David L. Goetsch} dan Stanley B. Davis, Quality Management for Organizational 

Excellence, (New Jersey: Prentice H}all, 2010), h}lm 6; H}oward S. Gitlow, dkk, Quality 
Management (New York: McGraw Hill, 2005), 17  

444David L. Goetsch} & Stanley B. Davis, Quality Management for Exellence 
Introduction to Total Quality  (New Jersey: Prentice Hill, 2010), Edisi 6, 6 

445Karakteristik manajemen modern yaitu: Organisasi yang fokus pada pelanggan, 
partisipasi aktif kepemimpinan, keterlibatan karyawan, memcegah} kerusakan, kualitas sebagai 
jalan h}idup (way of life). Lihat: Vincent Gaspersz, Total Quality Management (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), 13-14 

446Konsep mutu pada rumah} sakit antara lain menekankan pada pelayanan prima yang 
diberikan oleh pihak rumah sakit kepada para pasien.   

447Konsep TQM pada lembaga pendidikan  antara lain dikembangkan oleh Edward Sallis 
dengan bukunya yang berjudul Quality Management in Education. Buku tersebut telah} 
diterjemahkan ke dalam bah}asa Indonesia dengan judul Manajemen Mutu Pendidikan. Alih 
bahasa oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, diterbitkan oleh IRCiSoD, Yogjakarta 
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meningkatkan kualitas pelayanan atau berupaya menghasilkan produk yang 

bermutu. Jaminan kualitas menjadi syarat bagi tingginya kepercayaan konsumen 

(customer) atau pelanggan. Sebuah lembaga, perusahaan atau organisasi akan 

mendapat kesuksesan serta memiliki pengaruh besar di mata publik karena 

memiliki standar mutu yang mendapat kepercayaan dari publik. Adanya 

kepercayaan yang tinggi dari konsumen, mitra, atau publik terhadap kinerja 

sebuah lembaga dapat meningkatkan eksistensi, keuntungan dan 

keberlangsungan sebuah lembaga. 

 Dengan demikian, jaminan mutu suatu lembaga akan memberikan 

implikasi yang cukup panjang terhadap sebuah organisasi, lembaga atau 

perusahaan. Baik organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

(profit oriented) maupun jasa (non profit oriented).  

Konsep mutu merupakan suatu hasil pemikiran yang berlandaskan pada 

falsafah materi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Konsep tersebut 

telah diaplikasikan oleh berbagai perusahaan dan lembaga, tidak terkecuali 

lembaga-lembaga yang berbasis agama. Sehubungan masalah tersebut, apakah 

konsep mutu yang  terfokus pada tingkat kepuasan dan kesesuaian dengan 

keinginan pelanggan (customer) atau kepuasan dari pelayanan (service) sesuai 

dengan konsep shari>’ah?  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu pengkajian mendalam agar 

tidak terjadi kerancuan. Mengingat ada perbedaan mendasar antara filsafat mutu 

dalam manajemen konvensional dengan standar mutu dalam manajemen shari>’ah. 

Walaupun ada beberapa prinsip konsep mutu manajemen konvensional yang 

sesuai dengan prinsip ajaran Islam.448 Standar mutu dalam manajemen Islam 

berdasarkan pada nilai-nilai universal dan abadi sebagaimana tercantum dalam 

al-Qur’an dan sunnah yang menjadi landasan utama bagi pedoman hidup umat 

                                                
448Di antara contoh} konsep mutu yaitu melakukan perbaikan secara terus –menerus. 

Konsep ini sesuai dengan ajran Islam yang menuntut manusia agar terus melakukan perbaikan. 
Apabila h}ari ini sama baiknya dengan h}ari esok , maka hal tersebut merupakan suatu kerugian, 
apalagi jika terjadi kekurangan.  
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Islam.449 Pengabaian terhadap nilai-nilai utama yang ada dalam al-Qur’an dan 

sunnah akan menimbulkan terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.450 

Oleh karena itu, peneguhan terhadap nilai-nilai utama yang ada dalam al-Qur’an 

dan sunnah harus menjadi landasan manajemen shari>’ah. 

Secara konsep, manajemen shari>’ah terkait dengan berbagai variabel yang 

berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi, dan 

hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh451. 

Oleh karena itu, manajemen shari>’ah menyangkut berbagai aspek kehidupan 

manusia dalam segala bidang. Sistem nilai shari’ah menjadi prinsip dalam setiap 

gerak langkah manusia baik secara individu maupun masyarakat, apakah dalam 

organisasi kecil maupun besar.  

Karakteristik manajemen shari>’ah yaitu:452 1) Secara teori terkait erat 

dengan falsafah sosial muslim dan berhubungan dengan akhlak dan etika sosial 

(variabel etika sosial); 2)Konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, 

dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi-

materi); 3)Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta 

memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen; 4) Konsen 

terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati 

kekuasaan dan organisasi, menuntut ketaatan kepada kebaikan. Sebagai variabel 

etika dan sosial, manajemen syariah memiliki sistem nilai yang memegang teguh 

etika dan moral. Etika dan moral berlaku secara universal bagi setiap orang 

beriman dimana pun dia berada dan pada bangsa mana pun.  

                                                
449Kitab suci al-Qur’an sebagai petunjuk h}idup manusia. Hal ini tercantum dalam al-

Qur’an surat al-Bqarah}/02:97, al-Isra>/17:09,Yu>nus/10:57. Oleh karena itu umat Islam 
diperintahkan mengikuti petunjuk Allah agar dia tidak tersesat dan mendapat kelapangan. 
Sebaliknya, jika manusia berpaling dari ajaran Tuh}an, dia akan mendapatkan kesempitan. Lih}at: 
QS.Tha>ha>/20:123-124. 

450Hal ini mengacu pada h}adis Nabi Muhammad saw. yang artinya: :”Aku tinggalkan 
untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya 
yaitu al-Qur’an dan sunnahku.” Ditakhrij oleh Ma>lik bin Anas. Lihat: Ima>m Ma>>lik, al-Muwat}t}a,  
Juz II, 899 

451Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan 
Kontemporer  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 235  

452Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah , 235 -236 
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Oleh karena itu, setiap proses manajemen atau hal-hal terkait dengan 

semua kegiatan manusia harus memegang teguh etika dan akhlak. Etika dan 

akhlak sebagai landasan moral perilaku manusia dalam organisasi. Setiap 

individu yang menjadi pelaku dalam organisasi harus memegang teguh perilaku 

yang baik antara lain: jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Perilaku yang baik 

menjadi prinsip utama manusia dalam mencari penghidupan sebagai bekal dalam 

mengemban perintah Allah di muka bumi. 

Dalam ajaran Islam, mencari penghidupan bukan semata-mata untuk 

pemenuhan kebutuhan materi melainkan mengandung unsur spiritual. Mencari 

penghidupan bagian dari perintah agama, sehingga berbuat malas secara normatif 

pengingkaran terhadap perintah agama. Usaha yang dilakukan harus halal dan 

tidak mengandung unsur ribawi453 dan dilarang melakukan kecurangan dan 

merugikan orang lain.454 Setiap muslim diberi kebebasan untuk mencari 

penghidupan dengan syarat bahwa usaha yang dilakukan membawa manfaat,  

tidak menimbulkan kerugian, mengarah pada kemaslahatan dan sesuai dengan 

aturan Islam.455 Oleh karena itu, bentuk-bentuk usaha yang membawa kerusakan 

seperti jual beli barang yang najis dan memabukkan dilarang dalam Islam, 

sehingga perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang dilarang 

secara syar’i sekalipun menggunakan manajemen mutu tidak dibenarkan. Inilah 

salah satu bentuk perbedaan falsafah mutu manajemen konvensional dengan 

konsep Islam. Pelayanan yang baik terhadap pelanggan atau mitra yang 

beroperasi tidak sesuai syariah tidak dibenarkan. 

Sebagai sistem sosial, manajemen shari’ah bertujuan untuk menciptakan 

suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan 

kemudahan bagi setiap individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup 

baik materi maupun immateri menjadi prasyarat. Karena, keluarga yang terdiri 
                                                

453QS. al-Baqarah/2:168  
454QS.al-Mut}affifi>n/ 83 :1-3  
455Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain: produk halal bukan yang haram, tidak 

mengandung unsur ribawi, tidak boleh melakukan penimbunan barang, tidak melakukan 
penipuan. Lihat: ‘Alá>́  al-Di>n Za’tary, Ma’a<lim Iqtis}a>diya>t fî H}{aya>t al-Muslim (Damaskus: Bayt 
al-H}{ikmah}, 1421H}/2001M), 22-25 
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dari individu-individu merupakan unsur terkecil dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Komitmen yang kuat dari setiap individu dalam memegang teguh 

nilai-nilai agama akan melahirkan sistem manajemen mutu yang baik. Karena, 

manusia sebagai salah satu unsur manajemen sangat menentukan dalam proses 

manajemen. 

Bekerja dan beraktivitas sebagai amanah dan tanggung jawab456 yang 

harus dilakukan dengan baik.457 Bagi setiap muslim, melaksanakan amanah dan 

tanggung jawab adalah suatu keharusan. Amanah harus diberikan kepada orang 

yang pantas, sesuai kompetensi yang dimiliki. Orang yang memiliki kompetensi 

profesional harus ditempatkan pada posisi sesuai dengan kepantasannya. Seorang 

pegawai dituntut melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki dan batas kemampuannya. Di sinilah Islam bersifat toleransi dan lemah 

lembut terhadap manusia dengan tidak mewajibkan suatu beban di luar batas 

kemampuan.458 Demikian pula, penghargaan terhadap pekerja dengan 

memberikan upah yang patut sebagai kompensasi dari pekerjaan yang harus 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.459 Pekerja yang sakit mendapatkan santunan 

sebagai bentuk takậful al-ijtima’ (solidaritas sosial), dan  saat ini santunan untuk 

tenaga kerja dikenal dengan istilah JAMSOSTEK. Jaminan sosial tenaga kerja 

memberikan jaminan para pekerja agar mereka merasa tenang dalam melakukan 

aktifitasnya.  

Bagian lain dari sistem manajemen shari’ah adalah konsep shu>ra> 

(musyawarah).460 Di sini tampak adanya keterlibatan semua pihak (pekerja dan 

                                                
456QS. al-Nisa>/4:58  
457QS. al-Taubah/09:105 
458QS. al-Baqarah/2:286  
459Ada dua kompensasi yang diterima pegawai, yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi non-finansial. Kompensasi moneter melibatkan penilaian kontribusi karyawan guna 
membagikan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung secara adil dan 
wajar.Kompensasi non finansial mencakup imbalan dari Allah dan manusia. Imbalan dari manusia 
berupa imbalan karir dan sosial yang seringkali dihargai oleh} karyawan.Imbalan karir meliputi 
rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir dan peluang karir. Imbalan sosial meliputi 
simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas dan persahabatan. Lihat: M. Suyatno, 
Muhammad Business Strategy & Eth}ics (Yogjakarta: CV. ANDI Offset, 2008), 232-235 

460QS. A<li Imra>n/03:159  
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manajer) dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bermusyawarah 

dapat meringankan beban karena adanya tukar pendapat antara pegawai. Tentu, 

dalam bermusyawarah di sini disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku. 

Musyawarah dapat membangun komunikasi yang baik antara atasan dan 

bawahan, antara manajer dengan pekerja sehingga dapat terjalin kerjasama yang 

harmonis. Kesatuan dan kekuatan pekerja untuk saling bekerjasama dan tolong-

menolong461 merupakan motor utama bagi kemajuan sebuah lembaga atau 

perusahaan. Sebaliknya, permusuhan dan silang pendapat (conflict of interest) 

akan membawa kehancuran bagi semua pihak. 

Dengan demikian standar mutu manajemen shari>’ah berlandasakan pada 

prinsip spiritual yaitu bagian dari amal saleh yang menjadi tugas manusia sebagai 

hamba Allah. Maka, secara konsepsi manajemen mutu shari>’ah merupakan sistem 

peningkatan performansi sumber daya dalam peningkatan perbaikan amal secara 

terus menerus agar memberi manfaat sesuai kehendak syari’at. Manajemen 

shari>’ah berpijak pada nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah yang bersifat universal 

dan berlaku pada semua bidang. Berpegang teguh pada nilai-nilai sh>ari’ah 

merupakan nilai mutu utama bagi umat Islam dalam kehidupan baik secara 

individu maupun kelompok (manajemen). 

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Shari’ah 

Semua proses aktifitas manajemen dalam ajaran  Islam telah diatur dalam 

pedoman utama umat Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah. Pola hidup dan aturan 

kehidupan merupakan manajemen kehidupan telah terpola dengan aturan 

kehidupan alam sebagai sunnatullah. Sebagai acuan pola hidup manusia dapat 

melihat struktur bangunan alam yang telah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta 

dengan ukuran yang tepat462 sehingga manusia dapat mengikutinya agar selalu 

dalam keteraturan.  

Setiap muslim dituntut untuk memiliki visi dan misi hidup ke depan 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mengerahkan semua 

                                                
461QS. al-Ma>idah/5:2 
462QS.al-Furqa>n/25:2; QS.al-Qamar/54:49 
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kemampuan yang dimiliki. Agar tujuan itu dapat tercapai dengan efektif dan 

efesien harus berpegang pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai 

shari’ah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tauh}i>d 

 Manusia diperintahkan Allah untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa 

(tauh}id)463 dan beribadah464 kepada-Nya. Ajaran tauh}i>d menjadi pondasi (basic), 

benteng, pilar, prinsip utama dan starting point manajemen kehidupan manusia 

beriman. Implementasi tauh}i>d sebagai ruh seluruh aktifitas manusia baik yang 

bersifat keduniaan maupun akhirat (ukhra>wi).  

 Aktifitas manusia memiliki dua dimensi yaitu pertama peran manusia 

sebagai khalifah juga dalam peran manusia sebagai hamba Tuhan 

(‘iba>durrahman) yang memiliki tugas mengabdi (beribadah). Namun, kedu 

aperan yang diemban oleh manusia tersebut memiliki nilai sama dan merupakan 

amal saleh apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan.465 Ibadah 

dimanifestasikan dalam berbagai perbuatan manusia yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan466 baik yang berkaitan dengan masalah hubungan antar sesama 

manusia (mu’a>malat ma’a al-na>s /ibadah sosial), hubungan manusia dengan Sang 

Khalik (mu’a>malat ma’a al-kha>liq), serta hubungan manusia dengan makhluk lain 

yang ada di alam. Tauhid sebagai satu kesatuan antara keyakinan, perkataan, dan 

tindakan, dan tauhid sebagai kesatuan integritas dan perilaku.  

Dalam sistem manajemen nilai-nilai tauh}id tercermin antara lain dalam 

kesatuan visi dan misi yang dimiliki sebuah organisasi atau lembaga. Dengan 

kesatuan visi, misi, tujuan, dan prinsip itulah sebuah lembaga dapat melakukan 

kegiatan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semua elemen dalam 
                                                

463QS.al-Ikhla>s}/112:1-4  
464QS.al-Dha>riya>t/51:56 
465QS.al-Bayyinah/98:5 
466Ibadah} mencakup perkataan dan perbuatan. Karena yang dinamakan  ibadah} itu adalah} 

suatu bentuk ketundukan h}amba kepada Allah} SWT dengan penuh} kecintaan serta 
mengagungkan-Nya dengan melaksanakan segala perintah} dan menjauhi segala sesuatu yang 
dilarang-Nya. Lih}at: Muh}ammad Sa>lih} (Fiqh al-‘Iba>dah, TT.Tp., 1425), 4; ‘Abd al-‘Azi>z bin 
Muh}}ammad ‘Ali> Abd al-Lat}}i>f, al-Tauh}}i>d li al-Na>shiat wa al-Mubtadii>n (Saudi: Wiza>rat al-Shuû>n 
al-Isla>miyyah  wa al-Awqa>f wa al-Da’wah wa al-Irsya>d, t.t.), 8 
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organisasi menjalankan kegiatan dengan berpegang pada aturan yang sama serta 

memberikan pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan.  

Semua orang diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dengan 

demikian, nilai tauh}i>d yang menjadi jiwa organisasi atau lembaga Islam dapat 

menjadi motivator bagi kemajuan dan dinamika organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

b. Ih}las} (Integrity) 

 Perilaku utama yang harus dimiliki oleh manusia secara individu maupun 

kolektif dalam sebuah manajemen adalah ikhlas467. Keikhlasan (integrity) 

merupakan sifat yang didalamnya ada kejujuran (honesty) dan amanah (dapat 

dipercaya / dependability).468 Dalam perilaku tersebut terkandung juga kejujuran 

Semua yang dilakukan semata karena melaksanakan perintah Allah dalam 

menjalankan tugas utama yaitu mengabdi kepada -Nya. Komitmen terhadap 

keikhlasan melakukan perintah Tuhan sesungguhnya adalah  integritas yang 

dibangun dalam diri manusia disertai motivasi.   

Motivasi yang ada dalam diri manusia untuk setiap gerak langkah tidak 

berorientasi pada kepentingan sesaat saja melainkan kepentingan jangka pendek 

dan jangka panjang.469 Kepentingan di sini adalah suatu manfaat yang dapat 

dirasakan sebagai hasil dari aktifitas kerja. Manfaat dari usaha berdampak bagi 

maslahat yang dapat dirasakan tidak hanya oleh diri sendiri, tetapi juga dapat 

dinikmati orang lain.470 Dalam hal ini out put atau hasil dari kerja setiap muslim 

merupakan pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun ruhani bagi sesamanya. 

                                                
467Ih}}las} lawan dari syirik. Suatu perbuatan disebut  ikh}}lash}} apabila motivasi yang 

menjadi pendorong/pembangkit dalam bertindak h}}anya satu (taqarrub). Lihat:Sa’îd H}}awwa, 
Intisari Ih}}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n Al-Gh}}azali Mensucikan Jiwa, terjemah Aunur Rafiq Shaleh Tahmid 
(Jakarta: Robbani Press, 2003), 318 

468Etika utama yang harus dimiliki manusia sebaga pegawai maupun 
organisasi/perusahaan yaitu fairness, dependability, integiry, honesty, dan truthfulness. 
Lihat:David L. Gooetsch dan Stanley B. Davis, Quality Management for Organizational 
Excellence Introduction to Total Quality  (New Jersey: Pearson Education, 2010), 78 

469 Yakni kebaikan dan manfaat di dunia dan akh}}irat. QS al-Baqarah/2:201 
470 Hal ini berdasar pada sabda Nabi Muh}}ammad yang artinya: “Sebaik-baik manusia 

adalah}} orang yang dapat memberikan manfaat bagi sesamanya.” 
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 Menurut Maslow bahwa kebutuhan tiap manusia tumbuh secara progresif, 

yaitu ketika kebutuhan tingkat terendah terpuaskan, maka individu yang 

bersangkutan mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi sampai yang tertinggi. 

Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebagai berikut:471 1) 

Fisiologis (pemenuhan kebutuhan dasar hidup seperti makanan, minuman, dan 

biologis); 2) Keamanan (Rasa aman dari gangguan psikologis dan tidak takut 

bahaya); 3) Sosial (Diterima oleh orang lain, relasi, rasa memiliki, kasih sayang); 

4) Harga diri (Pengakuan dari orang lain, reputasi, kepercayaan diri, dan 

prestasi); 5) Aktualisasi diri (Membangun potensi diri dan terbaik). Untuk 

memenuhi semua kebutuhan di atas, setiap manusia harus berusaha keras melalui 

kerja usaha. 

 Terkait dengan usaha manusia mencari penghidupan untuk memenuhi 

kebutuhan, tidak terlepas dari motivasi. Menurut Frederick Herzberg472, para 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu maintenance/hygienic factors (faktor pemeliharaan atau faktor hygienis) 

dan motivation factors (faktor motivasi) sebagaimana pendapat Maslow. Faktor 

higienis dianggap sebagai faktor kondisi ekstrinsik yang kalau tidak ada akan 

menyebabkan karyawan merasa tidak puas. Utamanya, faktor untuk 

mempertahankan kebutuhan karyawan tingkat paling rendah, seperti balas jasa 

gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, kepastian 

pekerjaan, serta hubungan sosial. Sementara faktor motivasi yang terkait 

kebutuhan psikologis  yaitu faktor yang berhubungan dengan penghargaan 

pribadi karyawan terkait pekerjaan seperti pengakuan terhadap prestasi, 

penghargaan, kemajuan, potensi diri, dan penempatan kerja. 

 Faktor motivasi yang tersebut di atas, tidak akan lepas dari kehidupan 

manusia. Sehingga pemberian upah atau gaji bagi pegawai tidak menapikan 

                                                
471TB. Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubeis, Manajemen Mutu Sumber Daya 

Manusia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007),115  
 
472TB. Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubeis, Manajemen Mutu,115   
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keikhlasan para pegawai termasuk pegawai pengelola zakat (‘a>mil).473 Adanya 

balas jasa, berupa upah atau gaji, kondisi kerja, pengakuan terhadap prestasi dan 

penghargaan sangat berpengaruh terhadap rasa aman dan nyaman para ‘a>mil. 

Adanya rasa aman dan nyaman dapat melahirkan hasil (out put) yang bermutu. 

Oleh karena itu, pemberian upah atau gaji yang layak dan sesuai merupakan 

indikator bagi terjaminnya mutu manajemen kinerja lembaga zakat. 

  

c. Keseimbangan (Tawa>zun) 

1) Keseimbangan antara hak dan kewajiban 

 Dalam beraktifitas setiap muslim harus memperhatikan kemampuan 

keterbatasan fisik. Manusia yang diciptakan memiliki keterbatasan fisik tidak 

dapat dipaksa untuk melakukan aktifitas di luar kemampuan. Oleh karena itu,  

keseimbangan (tawazun) antara waktu istirahat dan bekerja harus menjadi suatu 

prinsip. Ini artinya, ada pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang.474 

Berlebihan akan mengakibatkan kepincangan baik dalam kerja maupun fisik. 

Pengaturan itu menunjukkan perlunya program kerja yang jelas sehingga 

capaian-capaiannya dapat terukur.  

 Managemen yang baik memperhatikan kemampuan manusia dalam 

berbagai aspek. Disiplin dalam menggunakan waktu secara teratur akan 

melahirkan karya-karya yang bermutu. Sementara ketidakteraturan menimbulkan 

masalah dalam bekerja, bahkan dapat menimbulkan ketidakseimbangan baik 

dalam bekerja maupun fisik. 

 

2) Keseimbangan antara ruhani dan jasmani 

                                                
473Dalam hal upah ‘a>mil dapat juga dilihat keterangan Umar bin Khat}t}a>b yang menolak 

pemberian upah sebagai ‘a>mil. Namun, Rasulullah meminta Umar untuk menerimanya. Lihat: 
Abi> ‘Ubayd al-Qa>sim ibn Sala>m, Kita>b al-Amwa>l (Bayru>tDa>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 597-
598  

474Prinsip keteraturan waktu dalam aktifitas sebagai h}}al yang penting. Bah}}kan dalam 
ibadah}} pun h}}arus memperh}}atikan keseimbangan, seh}}ingga Nabi Muh}}ammad melarang sah}}abatnya 
yang ingin melakukan ibadah}} terus tanpa h}}enti, berpuasa terus, tanpa berbuka, h}}idup membujang 
tanpa menikah}}. Lih}}at:  Muh}}ammad bin Isma>’i>l al-Kah}}{la>ni>, Subul al-Sala>m, Juz III, (Bandung: 
Maktabah Dah}}la>n, tt), 110 
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Sebagai makhluk yang terdiri atas unsur ruhani dan jasmani setiap 

muslim dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara keduanya baik antara 

ruhani dan jasmani maupun antara ibadah dengan usaha (kerja)475. Beribadah 

tidak dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya unsur material. Sebagai 

contoh, ibadah salat sah dilakukan jika menutup aurat. Penutup aurat jelas berupa 

kain atau yanglainnya yang sifatnya materi. Syarat penutup aurat tersebut harus 

bersih dan suci serta diperoleh dengan usaha yang halal.  

Demikian pula ibadah haji, yang diwajibkan bagi orang yang mampu serta 

memiliki bekal yang cukup untuk keperluannya selama perjalanan serta bekal 

bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah zakat pun demikian dapat dilakukan 

apabila memiliki kecukupan harta. Semua itu menunjukkan bahwa setiap muslim 

harus dapat mengatur waktu untuk beribadah dan bekerja (aktifitas) dengan 

seimbang.  

Keseimbangan antara ruhani dan jasmani berarti juga keseimbangan 

antara unsur zikir (do’a) serta ikhtiar. Do’a sebagai motivasi instrinsik bagi 

setiap muslim yang dapat menjadi penggerak dalam jiwa dan do’a juga 

merupakan ibadah. Sementara ikhtiar merupakan aktifitas yang telah dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Intisari keseimbangan antara jasmani 

dan ruhani dalam manajemen yaitu perasaan yang senang dan nyaman bagi setiap 

pegawai atau pekerja. Aktifitas yang dilakukan tidak semata-mata mengikuti 

aturan yang dibuat oleh manusia melainkan bagian dari perintah agama.  

Unsur jasmani dapat berupa finansial yang memebri motivasi bagi 

kegairahan dalam bekerja. Karena, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan 

materi yang menjadi penunjang kehidupan. Oleh karena itu, dukungan finansial 

hendaknya tidak diabaikan, karena dapat memberi dampak pada ruhani. 

3) Keseimbangan antara pribadi dan masyarakat (publik) 

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dan peran serta 

orang lain. Begitu pula pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang 

                                                
475Allah menyuruh}} manusia untuk mencari karunia setelah ditunaikan ibadah s{alat. 

QS.al-Jumu’ah/ 62:10 
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lain.476 Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik dapat direalisasikan 

dalam berbagai aktifitas antara lain kepekaan (responsif) terhadap orang lain. 

Kepedulian terhadap masalah yang dihadapi orang lain merupakan salah satu 

karakter orang yang beriman. Sehingga, seseorang yang tidak memiliki 

kepedulian dinilai sebagai orang yang tidak memiliki kualitas iman yang 

sempurna.477 Jadi, perwujudan responsif dapat dilakukan dengan memiliki sifat 

empati dan simpati terhadap orang lain. Responsif terhadap masalah orang lain 

memupuk jiwa pemurah dan menghilangkan sifat kikir.  

Terbangunnya suasana partisipatif  menjadi sebuah kekuatan yang dapat 

menjadi modal sosial (social capital) sehingga dapat menumbuhkan berbagai aksi 

kolektif. Aksi kolektif dapat menjadi solusi dalam mengatasi  problem-problem 

kehidupan (masalah-masalah sosial) yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Salah 

satu bentuk dari sifat responsif adalah dengan menunaikan zakat, infaq, dan 

s}adaqah.  

Keseimbangan antara individu dan publik dalam manajemen terwujud 

dengan adanya bentuk kepedulian yang diberikan oleh manajemen dalam 

membantu para pegawai khususnya serta masyarakat sekitar. Bentuk kepedulian 

sosial sebuah perusahaan yang dikenal dengan coorporate social responsibility 

(CSR) merupakan wujud keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. 

Sikap responsif terhadap situasi dan kondisi yang dialami karyawan juga 

diberikan kepada lingkungan (masyarakat) yang membeutuhkan. 

d.Kreativitas (‘amal)  

                                                
476Hak orang lain yang dimaksud adalah fakir miskin. QS.al-Dha>riya>t/51:19 
477Hal ini dapat dilih}}at dala sabda Nabi Muh}}amamd saw yang berbunyi sebagai berikut: 

والّذي نفِْسي بِيده  الَ يؤمن عبد حتى يحبِ َألخيه مـا يحـب   :م قَالَعن اَنسٍ رضي اُهللا عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ
فِْسهنمتفق عليه احلديث ىف لفظ مسلم. (ل(  

Diriwayatkan dari Anas r.a. (bah}}wa) Nabi saw., bersabda:"Demi Dzat yang Menguasai diriku, 
Tidaklah}} sempurna iman seseorang  seh}}ingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai 
dirinya sendiri". (H}}R. Bukha>ri> Muslim dengan redaksi menurut riwayat Bukha>ri>). 
Lih}}at:Muh}}ammad bin Isma>’îl al-Kah}}la>nî, Subul al-Sala>m, Juz IV (Bandung: Maktabah Dah}}la>n, 
t.t.), 165 



216 
 

Manusia yang beriman diperintahkan untuk mencari karunia Allah478 

sebagai bekal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dituntut untuk 

memiliki keterampilan (skill) untuk bekerja. Agama mencela orang yang tidak 

mau bekerja dengan mengemis atau meminta-minta pada orang lain. Sifat mental 

pengemis sangat dicela dan tidak disukai agama.479 Setiap muslim dianjurkan 

untuk mencari penghidupan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang 

lain. Setiap bentuk pekerjaan adalah mulia, karena hal itu menunjukkan adanya 

upaya seseorang untuk berikhtiar (berusaha) sesuai dengan perintah Allah. 

Sebaliknya, Allah sangat tidak menyukai sikap malas dengan menggantungkan 

diri kepada orang lain tanpa mau berusaha. 

                                                
478QS. al-Jumu’ah/62:10  
479Dalam sabdanya, Nabi Muh}}ammad menyuruh}} orang untuk bekerja sekalipun h}}anya 

mencari kayu bakar. H}}al ini tercermin dalam sabdanya sebagai berikut 

َألنْ يحتطب اَحدكُم حزمةَ علَى ظَهرِه خير من "َقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : حديثُ أَبِى هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ
هعنمي أَو هيطعاً فَيأَلَ اَحدساخرجه البخارى ىف كتاب البيوع. (اَنْ ي( 

Hadits dari Abu Hurairah r.a ia berkata:"Nabi saw., bersabda;" Seikat kayu bakar di atas 
punggung salah seorang diantaramu sungguh lebih baik daripada dia meminta kepada orang lain 
lalu dia memberinya atau menolak (permintaannya)". (Ditakhrij oleh}} al-Bukha>ri dalam kitab al-
Buyû'). Dalam sabdanya yang lain Nabi Muh}}ammad mencela sifat peminta-minta. Lihat: 
Muh}}ammad bin Isma>îl, al-Bukh}}a>ri (w.256H}}), S}ah}}îh}} al-Bukha>rî, Juz VII, h}}adis no. 1932, Kita>b al-
Buyu>’, 237 

وهو علَـى اْلمنبـرِ وذَكَـر الصـدقَةَ والتعفُّـف      ، اُهللا علَيه وسلَّم قَالَى حديثُ ابنِ عمر رضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّ
اخرجـه البخـارى ىف كتـاب    . (و السفْلَى هي السائلَةُ، ي اْملُنفقَةُاَلْيد اْلعلْيا خير من اْليد السفْلَى فَاليد اْلعلْيا ه:"والْمسئَلَةَ

  )الزكاة
Hadith dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda pada saat beliau di atas mimbar dan 
menerangkan tentang sadaqah, ‘iffah (menjaga diri), dan minta-minta; "Tangan yang di atas lebih}} 
baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah}} (tangan) orang yang berinfak, 
dan tangan yang di bawah}} adalah}} (tangan orang) yang meminta". (H}}R al-Bukha>ri> dalam kitab 
zakat). Dalam sabdanya Nabi mencela peminta-minta serta gambarannya yang buruk di akh}}irat. 
Lihat: Muh}}ammad bin Isma>îl, al-Bukh}}a>ri (w.256H}}), S}ah}}îh}} al-Bukha>rî, Juz V, h}}adis no. 1339, 
Kita>b al-zaka>h, 237 

ما يزالُ الرجلُ يسأَلُ الناس حتى يأتي يوم الْقيامـة  : قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن عبد اِهللا بنِ عمر رضي اُهللا عنه قَالَ
  )سأل الناس تكثرااخرجه البخارى ىف كتاب الزكاة باب من (لَيس فى وجهِه مزعةُ لَحمٍ 

Diriwayatkan dari Abdullah}} bin Umar ia berkata ;”Nabi saw. Bersabda:”Seseorang yang selalu 
meminta-minta kepada orang lain, akan datang pada h}}ari kiamat dengan muka tanpa berbungkus 
dengan daging.” (H}}R al-Bukha>ri). Muh}}ammad bin Isma>îl, al-Bukh}}a>ri (w.256H}}), S}ah}}i>h}} al-Bukha>rî, 
Juz V, h}}adis no. 1381, Kita>b al-zakah, 325 



217 
 

Bagi seorang muslim bekerja merupakan ibadah, sehingga  bekerja harus 

senantiasa sesuai dengan prinsip ibadah, salah satunya adalah ikhlas. Bekerja 

juga merupakan manifestasi dari amal saleh seorang mukmin, karena bekerja 

bagian dari perintah agama yang dilakukan setelah menunaikan kewajiban 

kepada Tuhan.  Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bernilai dan bermutu 

dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Ih}sa>n 

Ih}sa>n dalam aktifitas (kerja/amal) artinya melakukan sesuatu dengan 

lebih baik (optimal). Pekerjaan yang dilakukan harus mengikuti langkah-langkah 

(prosedur) yang baik dan tepat. Karena, dalam manajemen alur kerja (flow chart) 

merupakan strategi yang memberikan arah agar suatu kegiatan berlangsung 

dengan tertib. Ih}sa>n memiliki dua makna, yaitu:480 Pertama; Melakukan yang 

terbaik dari apa yang dapat dilakukan. Pesan yang dikandung yaitu agar setiap 

muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam 

segala hal yang ia kerjakan481. Kedua; Melakukan sesuatu lebih baik dari prestasi 

atau kualitas pekerjaan  yang telah dilakukan sebelumnya. Pesan yang 

terkandung adalah perbaikan terus-menerus seiring dengan bertambahnya 

pengalaman, ilmu pengetahuan, waktu, dan sumber daya lainnya. Suatu 

pekerjaan dinilai baik apabila terjadi peningkatan kualitas secara terus-menerus. 

2) Manfaat (efektif dan efesien) 

Efektif dan efisien artinya tidak berlebihan (isra>f).482 Asas manfaat 

merupakan prinsip dari manajemen syari’ah. Setiap aktivitas manusia harus 

memberikan manfaat (nilai guna) serta menghindari sesuatu yang tidak 

bermanfaat (kesia-siaan). Rasululah saw. menyuruh umatnya untuk 

meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat.483 Apabila suatu program 

                                                
480Didin Hafiduddin & Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), 41 
481QS. al-Mulk/67:02  
482 QS. al-A’ra>f:31 
483 Nabi Muh}}ammad bersabda: ) رواه الترمذى (ما ال یعنیھ   Diantara) من حسن اسالم المرء تركھ  

kebaikan islam seseorang adalah}} meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya). 
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tidak memberikan dampak apa pun (manfaat), maka secara manajemen hal 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. Suatu program harus membuahkan 

hasil. Oleh karena itu, merencanakan suatu program harus mempertimbangkan 

manfaat apa yang akan diperoleh serta memperhatikan aspek resiko yang akan 

terjadi.     

3) Halal  

Suatu pekerjaan yang halal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai 

tuntunan syari’at. Sifat halal yang melekat dalam suatu pekerjaan memiliki 

dimensi t}ayyib, antara lain: bermanfaat, tidak merugikan untuk diri dan orang 

lain, sesuai kemampuan. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan 

berdasarkan kemampuan (‘amal al-rajul biyadih) dan jujur (mabru>r)484. 

Sebaliknya, pekerjaan yang tidak halal adalah pekerjaan yang dilakukan dengan 

cara batil485 yaitu perbuatan yang dapat membawa kerusakan (mafsadat) bagi diri 

pelaku dan lingkungan masyarakat. 

Usaha yang dikehendaki yaitu setiap usaha yang halal sehingga dapat 

membawa kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Usaha yang halal akan 

menghasilkan konsumsi (makanan dan minuman) yang halal pula.486 Makanan 

yang halal akan melahirkan manusia yang kuat sehingga dapat membangun masa 

depannya. Sebaliknya, manusia yang lemah tidak memiliki harapan masa depan 

yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadi pribadi yang 

kuat dan mandiri. Kemandirian dapat menjadikan setiap orang mampu mengatasi 

                                                                                                                                 
Muh}}ammad bin Isma>’îl al-Kah}}la>nî, Subu>l al-Sala>m , Juz IV, ba>b al-zuhd wa al-wara>’, no. 8 
(Bandung: Maktabah Dah}}{la>n, t.t.), 178 

484 Dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Rifa>’ah sebagai berikut: 

روه . (بـرورٍ عملُ الرجلِ بِيده وكُلُّ بيعٍ م: عن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ أَنَّ الَّنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم سئلَ أَي الْكَسبِ اَطْيب؟ قَالَ
  )البزار وصحه احلاكم

“Dari Rifa'ah bin Rafi' (diriwayatkan) bah}}wa Nabi saw., (pernah}}) ditanya tentang apa pekerjaan 
yang paling baik? Nabi menjawab: (pekerjaan yang paling baik adalah) usaha seseorang yang 
diperoleh dari hasil tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.”(H}}R. al-Baza>r dan 
dis}ah}}ih}kan oleh H}}akim). Lihat:al-Bazza>r, Abu Bakr Ah}}mad bin Amr al-Bashrî, Kita>b Musnad al-
Bazza>r, musnad Rifa>’ah bin al-Ra>fi’, Juz 2, no. 3731, 55. 

485Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 188 
486QS. al-Baqarah/2:168 
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berbagai persoalan yang dihadapi. Pekerjaan halal melahirkan manusia yang 

berkepribadian baik, sedangkan perbuatan tidak halal membentuk manusia yang 

tidak memiliki kepribadian mandiri dan terhormat. 

Kehalalan secara shar’i ada beberapa macam, yaitu halal cara 

memperoleh487, cara mengolah, dan menyajikannya. Halal cara memperoleh yaitu 

pekerjaan yang dilakukan tidak menyalahi aturan agama seperti mencuri 

(korupsi), melakukan penipuan, jual beli barang najis, dan sebagainya. Halal cara 

mengolahnya antara lain dalam penyembelihan hewan harus sesuai aturan shara’. 

Demikian pula halal dalam penyajian, yakni makanan halal tidak bercampur 

dengan barang najis. Kehalalan dalam usaha, pengolahan dan penyajian produk 

memiliki pengaruh besar terhadap aktifitas ekonomi baik skala mikro maupun 

makro. 

4) Sungguh-sungguh (mujahadah) 

Setiap perbuatan / usaha / pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-

sungguh. Setiap orang yang melakukan kesungguhan, Allah akan memberikan 

petunjuk kepadanya.488 Jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah akan dapat 

membawa keberkahan dan manfaat yang banyak. Dari segi manajemen, 

kesungguhan akan dapat menghasilkan out put atau produk sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan, atau dapat menyelesaikan suatu rencana 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Kesungguhan dalam bekerja harus ditunjang oleh kekuatan (al-qawiyy), 

kemampuan (istitha’at/kompetensi), kesabaran (komitmen kuat), ketawakkalan 

(istiqamah). Kekuatan ada beberapa dimensi, yaitu: kecerdasan (intelektual, 

emosional, dan sosial. Kesungguhan merupakan komitmen yang kuat dalam 

bekerja dengan memegang teguh aturan yang berlaku. Kelalaian tehadap aturan 

yang berlaku dapat menimbulkan kerugian sehingga membawa pada kehancuran. 

e. Responsif dan Amanah (Dependability) 

                                                
487Usaha yang halal antara lain perniagaan. Sedangkan usaha haram yaitu usaha yang 

mengandung unsur ribawi.QS.al-Baqarah/02:275  
488Lihat QS. al-Ankabût/29:69 
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 Untuk mencapai kualitas perlu adanya kepekaan terhadap suatu masalah 

(responding to a problem). Sikap tanggap dan peka terhadap masalah yang terjadi 

akan mendorong perbaikan (improvement). Perbaikan terus-menerus (continuous 

improvement) akan melahirkan produk yang bermutu.  

Sebagai upaya memelihara kualitas harus pula disertai sifat amanah489 

yang harus dimiliki oleh setiap orang baik secara pribadi maupun kolektif. Sifat 

kolektif tercermin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Amanah artinya dapat 

melaksanakan suatu tugas sesuai dengan visi, misi, dan aturan yang berlaku. 

Amanah berarti memiliki kemampuan yang pantas untuk melakukan suatu tugas 

atau program secara profesional. Setiap pekerjaan atau program yang terencana 

dilakukan sesuai dengan semestinya serta penuh tanggung jawab tanpa adanya 

penyelewengan.  

 Realisasi amanah sebuah lembaga shari’ah yaitu melaksanakan semua 

tugas sesuai dengan kepatutan. Amanah menunjukkan kepercayaan yang besar 

dari publik terhadap keberadaan sebuah lembaga atau organisasi.  Pada lembaga 

yang amanah sebuah tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dan 

profesional. Ada beberapa indikator dari amanah, antara lain: tepat waktu, sesuai 

aturan, tidak mengingkari janji, transparansi, memberikan pelayanan terbaik bagi 

setiap mitra. 

f. Transparan 

 Salah satu indikator dari sifat amanah adalah keterbukaan (transparan). 

Sifat transparan dilakukan dalam menyampaikan hasil (out put) yang dicapai 

atau program yang telah dilaksanakan. Transparansi dapat berbentuk laporan 

keuangan atau berbagai hal lain yang menunjukkan prestasi atau kekurangan 

yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Transparansi merupakan bagian dari bentuk 

kejujuran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (trust). 

                                                
489Kata amanah secara etimologi dalam bah}}asa Arab memiliki beberapa arti sesuai 

dengan asal katanya. Pertama berasal dari kata  (َوَأَمَنًة َوَأَمًنا َوَأَمًنا َأْمًنا َیأَمُن َاِمَن  ) artinya sama dengan 
kata َِّإْطَمَأن = aman,tentram. Kedua, dari kata amana ya’minu amnan artinya mempercayai. Ketiga, 
kata amanah}} beraal dari kata amuna ya’munu amậnat (َاَماَنًة َیْأُمُن َأُمَن ) artinya kejujuran lawan dari 
kh}}iya>nat. Orang yang amanah}} artinya orang yang dapat dipercaya (jujur).Louis Ma’lu>f, al-Munjid 
fi al-Lughah  (Beirut: Da>r al-Mashriq, 1977), Cet. Ke-22,18. 
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 Transparansi menjadi tolak ukur profesionalisme sebuah lembaga atau 

perusahaan. Dengan adanya transaparansi, maka publik dapat menlai keberadaan 

sebuah lembaga atau perusahaan. Dengan menyebutkan bahan-bahan atau alat 

atau produk yang ada pada sebuah perusahaan secara jelas, hal tersebut dapat 

menarik kepercayaan. Sebaliknya, ketidakjelasan (samar-samar) akan 

menimbulkan keragua-raguan (shubhat) yang sulit bagi publik untuk memberikan 

kepercayaan pada lembaga atau perusahaan demikian. Shari’at menghendaki 

adanya kejujuran (transparansi) dalam setiap tindakan. Keterbukaan dapat 

menghindari terjadinya persangkaan buruk yang dapat menjurus pada suatu 

fitnah. 

 Transparansi merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan untuk 

memudahkan setiap orang yang menjadi mitra. Transparansi dapat berbentuk 

petunjuk, atau laporan kegiatan, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh setiap 

orang yang berkepentingan. Sebagai contoh,: petunjuk dari lokasi sebuah 

organisasi, laporan keuangan (bagi lembaga keuangan publik), pemberitahuan 

adanya kerusakan atau kesalahan.  

g. Demokratis (Shu>ra >) 

 Unsur yang sangat penting dalam manajemen adalah adanya koordinasi 

antara semua bagian yang terlibat dalam sebuah organisasi. Koordinasi dilakukan 

melalui musyawarah. Musyawarah sebagai ajang bertukar pikiran dan pendapat 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau program yang akan dan sedang 

serta telah dilakukan. Koordinasi merupakan perintah agama490 agar terjadi 

kesepahaman antar anggota dalam suatu organsiasi atau lembaga. Dengan 

musyawarah dapat menghindari terjadinya kesalahfahaman atau informasi yang 

salah.  

 Konsep shu>ra> dalam manajemen tercermin dalam koordinasi antara 

pimpinan atau koordinasi antara pimpinan dengan pegawai. Terjadinya 

                                                
490QS. A>li Imra>n/3:159, QS. al-Syu>ra>/42:38  
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komunikasi491 yang baik antara elemen atau bagian dalam manajemen sebagai 

bentuk realisasi nilai-nilai musyawarah. Musyawarah dapat memperkecil 

kesalahan yang akan terjadi. Karena, salah satu sebab terjadinya kesalahan adalah 

tidak adanya koordinasi (musyawarah) antar bagian yang terkait. 

 Wujud musyawarah dalam sebuah lembaga dapat berbentuk rapat rutin 

yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

serta evaluasi program. Selain itu, pertemuan rutin dapat menjalin hubungan 

personal antar pegawai. 

h. Orientasi Kemaslahatan Ummat 

 Kemaslahatan merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh shari’at. Dalam 

kemaslahatan terdapat unsur manfaat yang dapat dinikmati oleh individu 

maupun masyarakat. Setiap kewajiban dan hak yang melekat pada setiap 

individu setiap muslim di dalamnya terdapat maslahat. Oleh karena itu, salah 

satu karakter dari manajemen shari’ah adalah berorientasi pada kemaslahatan 

ummat. Dalam hal ini, kemaslahatan ummat menjadi prioritas utama daripada 

kemaslahatan individu. Setiap bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia tidak 

boleh menimbulkan kerusakan (mafsadat) dan jauh dari mashlahat.492 Secara 

praktik, kemaslahatan terwujud dalam bentuk manfaat yang diperoleh. 

Sedangkan mafsadat yaitu bentuk-bentuk negatif jika suatu kegiatan/usaha 

dilakukan. Pertimbangan akan resiko merupakan salah satu bentuk memelihara 

terwujudnya maslahat yang diinginkan. 

i. Memiliki Strategi Perencanaan  

 Perencanaan (planning) merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan 

untuk melaksanakan suatu program. Perencanaan adalah langkah awal dari niat 

setiap orang atau kelompok (lembaga) dalam memulai program yang dibuat. 

                                                
491Komunikasi yang dibnagun dapat berupa komunikasi lisan, tulisan, maupun bah}}asa 

tubuh. Lihat:Tb. Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubeis, Manajemen Mutu Sumber 
Daya Manusia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), Cet I,  65  

492Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: 

 Setiap usah}}a yang menimbulkan kerusakan)  وكل تصرف جر فسادا او دفع صالحا فهو منهى عنه 

dan tidak membawa maslah}}at h}}arus ditinggalkan). ‘Ali Ah}}mad al-Nadwi, al-Qawa>’id al-
Fiqhiyyah}}, (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1412H}}/1991M), Cet. II, 177 



223 
 

Perencanaan perlu dipersiapkan dengan matang untuk melihat resiko atau 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi baik sisi positif maupun negatif. 

Strategi perencanaan berupa langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat suatu 

program dilakukan. 

 Perencanaan merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah 

manajemen. Tanpa adanya perencanaan ibarat kapal tanpa nakhoda. Karena, 

perencanaan merupakan landasan/dasar untuk melakukan pengaturan, 

pengendalian serta kontrol (evaluasi).493Dengan adanya perencanaan, manusia 

sebagai individu maupun organisasi dapat mempersiapkan langkah-langkah 

strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.  

 Perencanaan merupakan sunnatullah yang dilalui manusia. Dalam 

penciptaan makhuk termasuk manusia Allah memiliki perencanaan yang 

persiapannya tergantung pada ketetapan-Nya.494 Setiap makhluk memiliki 

ketetapan yang berbeda, sebagai contoh manusia pada umumnya berada dalam 

kandungan selama 9 bulan, dan makhlu lain seperti binatang berbeda-beda. Ini 

artinya, perencanaan yang ada pada setiap makhluk beragam, karena pada 

perencanaan tersebut ada hikmah yang bisa diambil pelajaran. 

 Dalam perencanaan ada dua macam, yaitu: rencana besar (grand planning) 

dan rencana biasa. Rencana besar merupakan rencana menyeluruh yang akan 

dilakukan.495 Dengan menetapkan rencana besar, maka seluruh program yang 

dilakukan dipersipakan untuk mencapai tujuan yang ada pad arencana besar 

tersebut. Untuk melaksanakan program juga harus melakukan beberapa hal, 

yaitu: analisis kebutuhan, analisis kemampuan, dan penyusunan langkah kerja.496  

Dengan menganalisis kebutuhan, program yang akan dilakukan dipersiapkan atas 

                                                
493Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, (New York:The McGraw-Hill, 

1998), 135  
494QS.Ya>si>n/36:82  
495Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktek, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003), Cet I, 84  
496Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen, 86  
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dasar pertimbangan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari penyusunan program 

yang tidak dibutuhkan sehingga akan buang-buang waktu dan biaya.  

Selanjutnya, analisis kemampuan menjadi hal yang sangat penting. 

Karena, program yang akan dilakukan harus mempertimbangkan kemampuan 

yang dimiliki. Dalam masalah ini ada analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportnity, Threat) yang dilakukan dalam tahap perencanaan. Kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki dapat menjadi pertimbangan kita untuk menyusun 

sebuah program kerja. Begitu pula peluang dan tantangan yang ada sebagai 

bagian dari perencanaan. Adanya pertimbangan-pertimbangan yang matanga kan 

menjadikan rencana program terukur dengan jelas sehingga dapat mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

j. Evaluasi (muh}a>sabah) dan Perbaikan Terus Menerus (Continuous 

Improvement) 

 Meninjau hasil kerja yang telah selesai dilakukan merupakan suatu upaya 

untuk melihat keberhasilan yang dicapai atau kekurangan yang masih ada atau 

melihat program yang belum terlaksana. Dengan adanya evaluasi (muh}a>sabah) 

selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi. Evaluasi 

dilakukan secara kontinu sehingga perbaikan pun dilakukan secara terus menerus. 

Evaluasi sebagai sesuatu yang harus dilakukan497 agar tidak terjadi pengulangan 

terhadap kesalahan yang dilakukan. Demikian pula dengan adanya evaluasi dapat 

dilakukan perencaan yang lebih matang dalam mempersiapkan program baru 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

 Proses evaluasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada awal perencanaan, 

pada tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian (akhir). Pada proses evaluasi, 

para pelaksana program dapat melihat berbagai indikator yang berpengaruh 

terhadap terlaksananya sebuah program, baik faktor dari dalam (intern) maupun 

dari luar (ekstern). Kedalaman analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

sebuah program dapat menjadi pijakan (feedback) bagi langkah selanjutnya agar 

melakukan perbaikan. 

                                                
497Perintah evaluasi berdasar ayat al-Qur’an su>rah al-H}ashr ayat 18  
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 Setelah evaluasi, hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh untuk 

menghadapi urusan lainnya.498 Tidak boleh merasa putus asa jika mendapat suatu 

kegagalan, tetapi harus optimis.499Karena, sikap putus asa akan membawa 

manusia pada kemunduran dan kehancuran. Dalam menghadapi berbagai masalah 

manusia dituntut untuk bersabar dan selalu bertawakkal kepada Allah. 

 Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip manajemen syari’ah dibangun 

atas beberapa pilar. Pertama, asas tauhid. Tauhid merupakan pilar utama bagi 

setiap muslim dalam melakukan seluruh aktifitas. Tauhid menjadi syarat utama 

dan menjadi identitas keislaman seseorang. Tauhid menjadi prinsip utama 

manajemen syari’ah, karena tanpa nilai-nilai tauhid tidak mungkin sebuah 

lembaga dapat melakukan aktifitas dengan baik.  

Oleh karena itu, tauh}id menjadi dasar bagi lembaga yang berbasis 

shari’ah dalam mengatur dan kontrol moral dalam kehidupan organisasi.  Kedua, 

keikhlasan dapat menyempurnakan pilar tauh}i>d, karena tanpa keikhlasan tauh}i>d 

tidak memiliki nilai dan makna. Tauhid tanpa keikhlasan adalah manajemen 

kehidupan muslim yang tidak bermutu. Ketiga, keseimbangan (tawazun). 

Keseimbangan dalam berbagai aktifitas kehidupan dapat melahirkan keserasian. 

Keempat, adalah kreatif (kerja) dan inovatif. Bekerja sebagai prinsip manusia 

yang dapat melaksanakan misi ibadah dan khalifah. Kelima, dalam bekerja 

prinsip amanah dan transparansi sebagai bentuk kejujuran harus menjadi 

landasan yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya prinsip persiapan 

(perencanaan) memiliki peran yang penting dalam beraktifitas. Atas semua yang 

telah dilakukan perlu adanya evaluasi agar terjadi perbaikan berkelanjutan. 

Manajemen berbasis shari’ah memiliki visi jauh ke depan yang tidak 

terbatas pada masa waktu terbatas melainkan untuk waktu yang tidak terbatas. 

Karena, pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan manusia melainkan di 

hadapan Tuhan. 

 

                                                
498QS. al-Inshirah}} :7-8 
499QS. Yu>suf: 87 
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3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang-orang 

untuk mencapai tujuan organisasi.500 Kepemimpinan  merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga untuk menghadapi gaya dan 

perilaku seseorang. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi karakter dan 

perilaku orang yang dipimpinnya untuk mengikuti apa yang telah direncanakan.  

Gaya dan model kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin tentu 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilannya dalam memimpin apakah 

gaya mengarahkan501, gaya demokratis,502 gaya berorientasi pada tugas,503 atau 

gaya membangun motivasi504. Bentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan 

seorang pemimpin akan berpengaruh pada sistem dari sebuah lembaga atau 

organisasi. 

Dalam ajaran Islam kepemimpinan merupakan sesuatu yang dimiliki  

setiap individu. Artinya, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. 

Oleh karena itu, dia memiliki tanggung jawab terhadap segala hal yang 

dibebankan kepada dirinya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.505 

                                                
500Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, (McGraw-Hill Companies, 

1998),415 
501Gaya ini dipakai apabioa seorang manajer mengarah}}kan karyawan untuk melakuan 

sesuatu. Lihat: TB Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubeis, Manajemen Mutu Sumber 
Daya Manusia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 140 

502Ciri dari gaya demokratis (democratic leader) yaitu seorang pemimpin atau manajer 
melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian konsensus. Lih}}at: TB 
Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya H}}ubeis, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia, 
(Bogor: Gh}}alia Indonesia, 2007), 140; Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, 
(McGraw-Hill Companies, 1998), 418 

503Model gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas biasanya diterapkan pada situasi 
dimana karyawan sudah}} ditargetkan sesuai waktu tertentu, atau keadaan yang mendesak. TB 
Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubeis, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia 
(Bogor: Ghlia Indonesia, 2007), 141 

504Gaya kepemimpinan membangun motivasi biasa diterapkan pada karyawan yang 
sudah}} memiliki otonomi dan kemandirian yang tinggi. TB Sjafri Mangkuprawira dan Aida 
Vitalaya H}}ubeis, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia  (Bogor: Gh}}alia Indonesia, 2007), 141  

505 Nabi Muh}}ammad saw. bersabda: )متفق عليه(كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته   ( Setiap 

kamu adalah}} pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungan jawabnya).Lih}}at: Jala>l al-
Dîn ‘Abd al-Rah}}ma>n bin Abi> Bakr, al-Suyu>ti>, al-Fath}} al-Kabi>r fỉ D}amm al-Ziya>dat  ila> al-Ja>mi’ 
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Rasulullah mencontohkan bentuk kepemimpinan dalam keluarga serta tanggung 

jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab terhadap seluruh anggota 

keluarga, seorang isteri bertanggung jawab terhadap kekayaan dalam rumah 

tangga, begitu pula seorang pembantu bertanggung jawab terhadap apa yang 

dibebankan kepadanya.  

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi atau 

lembaga, setiap orang memiliki tanggung jawab sehingga eksistensi dari sebuah 

lembaga atau organisasi sangat tergantung pada kebersamaan dari semua 

anggota. Apabila seseorang diangkat untuk menjadi pemimpin, dia memiliki 

tanggung jawab ganda yaitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan 

bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya.   

1) Syarat dan Tipe Pemimpin 

Seorang pemimpin dalam setiap lembaga baik pada level yang paling 

rendah maupun level yang terbesar seperti negara harus memiliki persyaratan 

yang menjadi kelayakannya untuk memegang suatu jabatan sebagai pimpinan. 

Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: Adil, berilmu, 

sehat panca inderanya, sehat badannya, memiliki visi menyangkut kemaslahatan 

umat, memiliki keberanian.506 Sifat adil merupakan sifat yang utama bagi 

seorang pemimpin. Sifat adil merupakan sifat utama yang harus dimiliki seorang 

pemimpin. Ada beberapa indikator dari sifat adil antara lain: jujur, komitmen 

terhadap kebenaran, dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau 

golongan.  

Selain adil seorang pemimpin harus sehat jasmani dan ruhani. Sehat 

jasmani merupakan syarat agar seorang pemimpin dapat melakukan aktifitasnya 

sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan pemimpin itu harus mampu 

melayani masyarakat. Apabila seorang pemimpin itu tidak sehat (cacat) tentu 

                                                                                                                                 
al-S}aghi>r, No. 8795, Juz 2 (Bayru>tt: Da>r al-Fikr, 1423H}}/2003M), tahqiq :Yûsuf al-Nabha>nî,Cet.I,  
310-311 

506‘Ali bin Muh}}ammad bin Muh}}ammad bin H}}abîb al-Bishri> , al-Ma>wardi (w.450H}}), al-
Ah}}ka>m al-Sulth}}a>niyyah}}. Tanpa Penerbit dan tahun penerbitan.Namun, dalam masalah imamah al-
Mawardi menambah}}kan syarat lain yaitu keturunan Quraisy. 
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akan berdampak pada kurangnya pelayanan yang baik. Begitu pula, seorang 

pemimpin harus sehat ruhani, karena hanya orang yang memiliki ruhani yang 

baik untuk dapat menjadi pemimpin. Seseorang yang tidak sehat ruhaninya, jelas 

ia tidak dapat memimpin, janganlan untuk orang lain, dia sendiri tidak memiliki 

kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. 

Seorang pemimpin memiliki syarat yang bersifat keilmuan, antara 

lain:Memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang diembannya, 

memiliki kemampuan mengelola organisasi, memiliki kemampuan mengatur 

orang yang ada di sekitarnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, 

dan memiliki análisis kerja yang baik untuk kemajuan organisasi /lembaga 

Selain itu, ada sifat dan karakter yang harus dimiliki, yaitu:507 

keterbukaan (extroversión), keramah-tamahan (agreeableness), kehati-hatian 

(conscientiousness), kestabilan emosional (emotional stability), dan keterbukaan 

pada pengalaman (openess to experience). Seorang pemimpin juga harus bersifat 

adil dalam memperlakukan masyarakat atau bawahan. Semua manusia 

diperlakukan secara sama tanpa membedakan status sosial. Seorang pemimpin 

menjadi suri tauladan bagi orang yang dipimpinnya. Karena, contoh yang baik 

akan mudah ditiru dan diikuti oleh orang sekitarnya, baik di lingkungan kerja 

maupun di tempat lainnya. 

 

B. Manajemen Mutu Lembaga Pengelola Zakat  

1. Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat 

Lembaga pengelola zakat merupakan institusi yang memiliki tugas untuk 

mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai pendayagunaan dan 

penyalurannya. Berdasarkan statusnya, lembaga pengelola zakat merupakan 

lembaga yang berbasis syariah karena mengelola dana zakat sebagai bagian dari 

syariat agama Islam yang secara jelas ketentuan muzakki dan mustahiknya.508 

                                                
507Richard L. Daft, Management, edisi terjemah (Jakarta: Salemba Empat, 2003),  274 
508Zakat sebagai bentuk derma yang hukumnya wajib bukan  sebagai filantropi biasa 

karena zakat sangat jelas aturannya. Dalam ajaran lain tidak terdapat bentuk derma yang wajib 
dengan aturan jelas sebagaimana dalam Islam. Sebagai contoh derma dalam ajaran Yahudi secara 
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Zakat yang memiliki dimensi ibadah,509 sosial510, dan ekonomi511 melekat kepada 

lembaga pengelolanya, sehingga lembaga pengelola zakat sekaligus merupakan 

lembaga agama (ibadah), sosial, dan lembaga ekonomi dalam bingkai lembaga 

syari’ah.  

Lembaga pengelola zakat merupakan  lembaga keagamaan karena bergerak 

dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq s}adaqah sebagai bagian 

dari perintah agama. Di sisi lain, lembaga zakat juga merupakan lembaga sosial, 

karena zakat sebagai perwujudan keimanan diberikan kepada setiap orang yang 

berhak menerimanya (mustahik). Sebagai lembaga ekonomi, lembaga zakat dapat 

menjadi mediator bagi peningkatan ekonomi masyarakat (d}u’afa). Dalam 

operasionalnya,  lembaga pengeloa zakat harus sesuai dengan petunjuk Sha>ri’512 

yang tertuang dalam al-Qur’an dan sunnah.  

Sebagai bagian dari institusi agama, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) 

merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan maqashid al-shari>’ah. Hal ini 

berdasar pada tujuan disyaria’atkannya kewajiban (taklif) terhadap hamba 

sebagaimana dikatakan al-Sha>thibi>513 bahwa shari’at ditetapkan untuk 

                                                                                                                                 
essensial kewajiban agama. Praktek filantropi Yahudi sering tumpang tindih dan menimbulkan 
problem identitas Yahudi yang mendorong kebersamaan dan solidaritas yang tidak diberikan oleh 
budaya keagamaan Yahudi semata. Lihat: Derek J. Penslar, “Asal-Usul Filantropi Yahudi 
Modern”, dalam Warren E. Ilchman dkk (Ed), Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia Jakarta: 
CRSC UIN Syahid Jakarta, 2006), 237 

509Sebagai salah}} satu ibadah}} yang penting keberadaan zakat selalu beriringan dengan 
perintah}} salat.  Kata zakat disebut dalam al-Qur’an sebanyak 30 kali, dan 27 kali disebut 
beriringan dengan kata salat. Hal ini menunjukkan bahwa antara salat dan zakat menunjukkan 
sama pentingnya dan mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. 

510Dana zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana penyangga kemiskinan karena 
kelompok yang berhak menerimanya adalah kaum d}u’afa yang sudah}} secara legal formal 
ditetapkan melalui ketentuan shari’at sebagaimana disebut dalam al-Qur’an (QS. al-Taubat/9:60)  

511Zakat pada masa awal Islam merupakan salah}} satu sumber pendapatan Negara yang 
berpengaruh}} bagi kehidupan sosial ekonomi.Lihat: 93; Sabahuddin Azmi, Islamic Economics: 
Public Finance in Early Islamic Though}}t, Edisi Terjemah (Bandung: Nuansa, 2002), 93 

512Sya>ri adalah pembuat syari’at zakat yaitu Allah}} yang tertuang aturannya dalam al-
Qur’an serta dijelaskan oleh utusanNya, Nabi Muh}}ammad saw. 

513513Nama lengkapnya Abû Ish}}a>q Ibra>h}}îm ibn Musa ibn Muh}}ammad al-Lakhmi al-
Garna>ti. Lahir di Granada sekitar tah}}un 720H. Lih}}at:Muh}}ammad Abu al-Asfa>n, min Atsa>r 
Fuqah}}a> al-Andalus: Fata>wa> al-Ima>m al-Sya>t}ibi> (Tunis: Mat}ba’ah}} al-Kawakib, 1985), 32 
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kemaslahatan hamba pada saat kini dan yang akan datang.514 Zakat sebagai 

sarana membantu kehidupan individu serta kemaslahatan masyarakat.515 

Kemaslahatan yang ingin dicapai pada saat kini dapat diimplementasikan dengan 

program-program yang menyangkut kebutuhan (hajat) untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mendesak dalam waktu relatif cepat. Sedangkan kemaslahatan 

yang akan datang dapat diimplementasikan melalui program-program yang 

manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus dan berkelanjutan.  

Upaya mewujudkan kemaslahatan dapat dimulai dari perencanan (niat 

awal)516  yang tertuang dalam visi  dan misi lembaga yang akan dilakukannya. 

Dalam program kerja dibuat dua bentuk yaitu program jangka pendek dan jangka 

panjang yang menjadi rencana besar (grand planning).  

Sebagai institusi shari>’ah, Lembaga Pengelola Zakat memiliki tujuan 

sesuai dengan tujuan disyari’atkannya hukum Islam yang dikenal dengan istilah 

maqas}id al-shari>’ah (tujuan-tujuan Shara’ dalam menetapkan suatu hukum). 

Beberapa prinsip maqas}id al-shari>’ah yang harus menjadi landasan dan tujuan  

utama Lembaga Pengelola Zakat adalah sebagai berikut: 

1) Mewujudkan terealisasinya keadilan distributif 

Upaya mewujudkan keadilan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. 

Karena telah terjadi berbagai ketimpangan bai sosial maupun ekonomi. Dalam 

perspektif ekonomi Islam,  penyebab utama ketimpangan  ekonomi bukan oleh 

kelangkaan (scarcity), melainkan karena terjadinya distribusi dan alokasi sumber 

daya ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu zakat disyari’atkan antara lain 

bertujuan untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat 

dengan pendistribusiannya khusus kepada kelompok tertentu, yaitu delapan 8 

(ashnaf): orang fakir, orang miskin, ‘a>mil zakat, muallaf, untuk memerdekakan 

                                                
514al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t, Cet I (Ttp: Da>r Ibnu ‘Affa>n, 1417H}}/1997M), 9 
515H{usen H}}asan Mah}}mûd, al-Niz}a>m al-Ma>lî  wa al-Iqtis}a>dî  fî  al-Isla>m  (Riya>dh: Da>r al-

Basyar al-Dawli>, 1421H}}/2000M), Cet. I, 234 
516 Niat awal bagi sebuah}} organisasi adalah}} tertuangnya visi dan misi yang jelas sebagai 

landasan dalam melakukan berbagai program sehingga terarah, efektif, dan efisien. 
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budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam 

perjalanan. 

Pembagian dan penyaluran zakat kepada para mustahik dapat 

mewujudkan suatu keadaan yang seimbang, yang demikian itu adalah salah satu 

bentuk keadilan.517 Keadilan distributif dalam bidang ekonomi sebagaimana 

disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr (59) :7 yang ditunjukkan oleh kalimat  

              

(supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara    
kamu). 

 
Berdasarkan ayat di atas, keadilan distibutif merupakan salah misi dari 

ekonomi Islam untuk menghindari terjadinya jurang pemisah dan ketimpangan 

antara kelompok aghniya> (the have) dengan kelompok d}u‘afa> (the have not), 

walaupun Islam tidak melarang sekelompok masyarakat menjadi kaya.518 Suatu 

problem yang harus dipecahkan dalam persoalan ini adalah bagaimana terjadinya 

sinergi mutualism (ta’a>wun h}asanah) antara yang kaya dengan kaum d}u’afa  

(pihak yang membutuhkan bantuan). Karena Islam lahir untuk menjadi rahmat 

bagi semesta alam (rah}matan li al-‘a>lami>n) serta  menegakkan keadilan dan 

menghapuskan kesenjangan sosial dan ekonomi.519 Bentuk penghapusan kelas 

sosial yaitu dengan dihapuskannya system perbudakan.  

Adapun upaya penghapusan kelas ekonomi dilakukan antara lain melalui 

penunaian kewajiban zakat. Membiarkan terjadinya ketimpangan sosial dan 

ekonomi merupakan kezaliman. Kezaliman dalam segala segi sangat berlawanan 

dengan misi Islam sebagai rah}matan li al-‘a>lami>n. Atas dasar itu, Allah 

                                                
517Murtadha Mutahhari, Keadilan Ilah}}i, terjemah}} Agus Efendi  (Bandung: Mizan, 1992), 

54.  
518Dalam ekonomi Islam, distribusi mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur 

produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memboleh}}kan kepemilikan kh}}usus dan kepemilikan 
umum. Lih}}at: Jaribah}} bin Ah}}mad al-H}}aritsi, al-Fiqh al-Iqtis}a>dî li Ami>r  al-Mukmini>n ’Umar Ibn 
al-Khat}t}a>b, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006), 212 

519 Pada zaman Jah}}iliah}} sebelum Islam lah}}ir ketimpangan sosial tampak dengan adanya 
kelas budak dan bangsawan. Demikian pula antara laki-laki dan perempuan dimana pih}}ak 
perempuan sebagai kelompok yang marjinal.  
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memerintahkan umat manusia melalui diutusnya Nabi Muhammad agar  

menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana tercantum 

dalam al-Qur’an surat al-Nahl (16) ayat 90.520 Shari’at Islam telah menggariskan 

kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan kecuali ketakwaannya,521 begitu pula 

persamaan dalam berbagai hak dan kewajiban tanpa membedakan laki-laki 

perempuan,522 kaya maupun miskin, kulit putih atau pun berwarna. Berlaku adil 

dan ih}sa>n sebagai ciri dan karakter orang beriman yang harus selalu dipupuk dan 

dipelihara. 

Keadilan523 merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. 

Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan 

pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat 

                                                
520 Secara lengkap ayat tersebut berbunyi: 

                                     

          

Sesungguh}}nya Allah menyuruh}} (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah}} melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuh}}an. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [Q.S. al-Nah}}l (16): 90] 

521 Lihat surat al-H}}ujura>t :49:13 
522 Kesetaraan laki-laki dan perempuan antara lain: sama-sama sebagai h}}amba Allah}} 

untuk mendapatkan balasan pah}}ala dari amal saleh}} (QS.al-Nah}l (16):72), mendapatkan h}}ak 
kewarisan (QS.al-Nisa> (04):07). Dalam h}}ukum  waris tercermin keadilan distribusi ekonomi yang 
memperh}}atikan fungsi dan kedudukan atas tugas masing-masing individu (ah}}li 
waris).Muh}}ammad Ali ash}}-S}a>bu>ni> berpendapat bah}}wa pembagian h}}ak laki-laki dan perempuan 
dalam kewarisan didasarkan pada tugas masing-masing. Lih}}at: Muh}}ammad ‘Ali al-S}}a>bûnî, 
Hukum Waris Dalam Syari’at Islam, Edisi terjemah (Bandung:Diponegoro, 1988M), 22-23 

523 Dari segi bah}}asa, keadilan menurut Muh}}ammad Isma>‘îl Ibra>hi>m berarti berdiri lurus 
(istiqa>m), menyamakan (taswiyah}}), netral (h}}iya>d), insaf, tebusan (fida>), pertengah}}an (wast}), dan 
seimbang atau sebanding (mitsal). Lih}}at: Muh}}ammad Isma>’i>l Ibra>hi>m, Mu’jam al-Alfa>z} wa al-
A’la>m al-Qura>niyyah (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabî, 1969), 332. Ada dua bentuk keseimbangan. 
Dalam bah}}asa Arab, dibedakan antara al-‘adl yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idl  yang 
berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda.. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada 
keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada 
keseimbangan abstrak, tidak konkrit, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Keadilan 
dapat diartikan dengan berpegang teguh}} pada aturan yang berlaku, seimbang, tidak memih}}ak, 
bersikap moderat, serta memberikan balasan yang setimpal. Adil juga menjadikan kesadaran 
timbul dalam jiwa seseorang. Dalam bah}}asa Arab kata “adil” dimaknai dengan: هّلحي مف ئيالش عضو 
yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam h}}al ini, adil tidak berarti sama, tetapi 
memberikan h}}ak-h}}ak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.  
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potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang 

benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan jelas menodai 

essensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang memiliki misi utama rah}matan li al-

‘a>lami>n, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai 

sesuatu yang asasi. Pengingkaran terhadap keadilan akan membawa malapetaka 

bagi kehidupan manusia524 sehingga memerlukan penanggulangan yang serius. 

Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang penegakan keadilan, menghargai 

dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan 

mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur’an juga menempatkan keadilan sebagai 

asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupan. 

Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan 

merupakan refleksi dari ketakwaan525. Implementasi keadilan dan berbuat ih}sa>n 

yang diimplementasikan menyangkut aspek ruhiyah dan material sebagaimana 

ditunjukkan dalam surat al-Nahl (16) ayat 90 menujukkan adanya keseimbangan 

(tawa>zun). Unsur materi sebagai penunjang kegiatan ruhiyah, begitu pula hal 

yang bersifat materi tidak dapat dipisahkan dari unsur ruhiyah. 

Keadilan distributif dalam ekonomi zakat dapat berpengaruh besar 

terhadap keseimbangan ekonomi secara nasional. Karena, dengan banyaknya 

d}uafa> yang dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya akan berpengaruh pada produksi 

barang dan jasa. Peningkatan barang dan jasa akan meningkatkan tenaga kerja 

sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Peningkatan tenaga kerja akan 

berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional secara keseluruhan. Adanya 

peningkatan pendapatan nasional akan dapat mewujudkan peningkatan 

                                                
524Contoh}} kongkrit bentuk kezaliman antara lain: h}}ukum tidak berpih}}ak kepada 

kebenaran maka ketenteraman tidak terwujud, ketimpangan ekonomi menimbulkan banyaknya 
penduduk miskin dan kelaparan, monopoli menimbulkan pedagang kecil gulung tikar seh}}ingga 
tidak ada sumber pengh}}asilan dan menimbulkan kesulitas dalam keh}}idupan  

525Lih}}at al-Qur’an surat al-Ma>idah}}/5:8 yang berbunyi sebagi berikut: 
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kesejahteraan526 secara umum. Dengan demikian, keadilan ekonomi merupakan 

salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

 
2) Terpeliharanya aqidah (Hifz} al-Di>n) para muzakki dan mustahik  

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu implementasi dari wujud 

ketakwaan seorang muzakki yang sudah memenuhi persyaratan yaitu mampu 

dengan memiliki sejumlah kekayaan sampai nis}ab. Salah satu tujuan zakat secara 

umum menurut Ibnu Taimiyah adalah menegakkan agama Allah yang luhur.527 

Dengan menunaikan zakat, seorang muzakki sudah melaksanakan kewajiban 

perintah agama. Maka, penunaian zakat berpengaruh terhadap peningkatan 

ketakwaan.  

Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban merupakan sesuatu yang 

dapat mengurangi nilai keimanan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kepedulian 

terhadap sesama merupakan salah sat faktor yang dapat menjadikan 

kesempurnaan iman seseorang.528 Zakat sebagai bukti kebenaan iman seorang 

mukmin dimana zakat sendiri disebut shadaqah, yaitu lis}idqi ỉma>nihi 

(menunjukkan kebenaran iman seorang muslim).  

Apakah perlu muzakki mengetahui penggunaan zakat yang telah 

dikeluarkan? Dalam masalah tersebut tidak ada ketentuan dalam syari’at tentang 

keharusan muzakki mengetahui apa yang sudah diberikan. Bahkan dalam 

                                                
526Hal ini berdasar pada hasil penelitian tah}}un 2008 mengenai zakat produktif yang telah}} 

mengangkat UMKM dari garis kemiskinan. Penelitian dilakukan terh}}adap 40 responden sebelum 
dan sesudah}} mendapat bantuan dari DD Republika tah}}un 2007. H}}asil penelitian menunjukkan 
terjadinya penurunan angka kemiskinan dari 52,5% menjadi 45%. Walaupun tampak kecil 
penurunan tersebut, tetapi faktanya terjadi perubah}}an. Sumber: Mustafa Edwin Nasution dkk 
(Ed), Indonesia Zakat & Development Report 2009, Kerjasama PEBS FEUI, CID, dan DD 
Republika, 28 

527H}}usen H{asan Mah}}mu>d, al-Nizh}}a>m al-Ma>li> wa al-Iqtish}}a>di> fi> al-Isla>m (Riya>dh}}: Da>r al-
Bashr al-Dawli>, 1421H}}/2000M), Cet. I, 234 

528H}}adis tersebut berbunyi sebagai berikut: 

حتى يحبِ َألخيه مـا  عبد  يؤمن والَّذي نفِْسي بِيده الَ: عن اَنسٍ رضي اُهللا عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
فِْسهنل بحمتفق عليه. (ي(  

Sumber: Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Kah}la>ni> al-S{an‘a>ni>, Subu>l al-Sala>m,Juz IV (Maktabah 
Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alibi>, 1379M/1960H), Cet IV, 165 
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masalah pemberian, seseorang hendaknya merahasiakan apa yang diberikan529 

sehingga dikatakan bahwa ”tangan kiri jangan sampai mengetahui apa yang 

diberikan tangan kanan”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepuasan seorang 

muzakki setelah memberikan zakat bukan merupakan suatu ukuran atau standar 

dari mutu.  

Oleh karena itu bagi lembaga pengelola zakat kepuasan muzakki tidak 

menjadi salah satu indikator utama menyangkut mutu lembaga pengelola zakat. 

Mutu dari sebuah lembaga pengelola zakat bukan terletak pada besarnya tingkat 

kepuasan muzakki, melainkan pada aspek keberhasilan meningkatkan 

kesejahteraan d}uafa. Peningkatan kesejahteraan d}uafa merupakan hal yang sangat 

penting (tingkat dharuri).  

 Zakat bagi para mustahik merupakan penguat akidah sehingga para 

muallaf harus diberi zakat sebagai penguat keimanan. Namun, kelompok muallaf 

bukan kelompok permanen yang berhak menerima zakat sangat tergantung pada 

kondisi.530 Selain itu, kelompok d}uafa> seperti fakir miskin rentan terhadap 

kegoncangan akidah.531 Waktu yang banyak digunakan untuk mencari sesuap 

nasi terkadang menghabiskan seluruh waktunya hingga tidak dapat menunaikan 

ibadah. Oleh karena itu, pemberian zakat bagi kaum d}uafa dapat menjadikan 

mereka memiliki waktu untuk beribadah dengan tenang sehingga dapat 

menguatkan keimanan dan ketakwaannya. Atas hal tersebut, zakat sebagai alat 

yang harus dilakukan untuk terjadinya keberlanjutan spiritual (spiritual 

sustainability). 

3) Memelihara harta (hifzh al-mâl) 

                                                
529Lih}}at QS.al-Baqarah}}/2:271 
530Muallaf diberi zakat pada masa awal Islam untuk memikat h}}ati. Namun, Umar bin 

Kh}}ath}}th}}ab mengh}}apuskan bagian muallaf karena dinilai sudah}} tidak relevan. Kelompok muallaf 
dinilainya sudah}} tidak ada. Lih}}at: Muh}}ammad Abdul ‘Azîz al-H}}alawi, Fata>wa> wa Aqd}iyah}} Ami>r 
al Mu’mini>n ‘Umar ibn al-Kh}}at}t}a>b, edisi terjemah (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), Cet. II, 112-
114  

531Nabi bersabda: Hampir saja kefakiran itu membawa pada kekufuran 
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Penunaian zakat merupakan upaya pensucian harta bagi setiap 

muzakki.532 Sementara bagi para mustahik terutama kelompok fakir miskin dana 

zakat merupakan penopang kehidupan. Dengan adanya dana zakat, mereka  dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk menutupi rasa lapar. Kondisi 

demikian akan mengurangi timbulnya peristiwa-peristiwa makar atau tindak 

kejahatan.533 Karena, sebagian tindakan makar dilatarbelakangi oleh dorongan 

memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Tertutupnya pintu kejahatan makar 

membuka seseorang terhindar dari harta yang tidak halal. Ini artinya bahwa zakat 

sebagai sumber dana halal bagi kaum d}uafa. Zakat juga menjadi dana cadangan 

bagi masa depan kaum d}uafa. Untuk itu, pemberian dana zakat harus diatur 

sedemikian rupa dengan memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan kehidupan 

mereka di saat kini534 dan masa yang akan datang.  

Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada mereka 

apakah pembinaan tentang keterampilan (skill) untuk bekal hidup maupun 

pembinaan moral untuk mendorong mereka motivasi untuk merubah diri ke arah 

yang lebih baik.  Motivasi hidup untuk merubah cara pandang dan visi kehidupan 

sangat penting apalagi di saat persaingan ekonomi global yang sangat cepat. 

Penunaian zakat secara ekonomi merupakan langkah bagi keberlanjutan sosial-

ekonomi masyarakat  khususnya d}uafa.  

Proyek-proyek pemberdayaan yang diberikan kepada kelompok d}uafa 

merupakan jaring pengaman kehidupan mereka untuk bisa bertahan hidup dengan 

pendapatan yang halal. Karena, hidup meminta-minta bukanlah suatu perbuatan 

yang baik. Bahkan Nabi mengingatkan agar orang muslim tidak menjadi 

                                                
532Lihat QS.al-Taubah/9:103  
533Pada tingkat global, kemiskinan menimbulkan kejahatan yang lebih}} besar. Selama 

kemiskinan masih}} bercokol di muka bumi, maka konflik dan gangguan keamanan akan terus 
terjadi. Lihat: Fahmy Radhi,  Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat (Jakarta: Republika, 2008), 30 

534Terpenuhinya kebutuhan di saat kini yaitu pemenuhan kebutuhan untuk makan. 
Misalnya, kewajiban menunaikan zakat fitrah (‘Idul Fitri) adalah untuk memberikan kegembiraan 
di Hari Raya Idul Fitri bagi kaum d}u’afa agar mereka dapat  merasakan kecukupan dan mendapat 
kemudahan di hari suci. Lihat: ‘Ali Ah}mad al-Jurja>wi>, H{ikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuh (Jeddah: 
al-Haramayn, t.t), 195  
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peminta-minta535 melainkan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.536 Zakat yang diberikan kepada kaum d}uafa 

hendaknya tidak bersifat memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi 

sumber dana yang dapat digunakan untuk masa yang lama sehingga tidak lagi 

menggantungkan diri kepada pihak lain dan menjadi orang yang mandiri. Zakat 

yang diberikan kaum muslim hendaknya menjadi social capital yang dapat 

memberikan solusi problem kehidupan bagi d}uafa dalam penyediaan sumber 

kehidupan. 

4) Memelihara Keturunan (hifz al-nasl) 

Regenerasi merupakan sunnatullah yang terjadi bagi setiap manusia untuk 

melanjutkan estafet kehidupan. Dalam masalah ini Allah menyuruh manusia agar 

mempersiapkan generasi yang kuat dan tangguh serta perintah untuk tidak 

meninggalkan generasi yang lemah.537 Generasi yang kuat akan dapat 

mempertahankan eksistensi manusia serta dapat mengemban misi kekhalifahan. 

Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya menyatakan bahwa seorang mukmin yang 

kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah.538 Kekuatan ekonomi sangat 

                                                
535Sabda Nabi: 

وهو علَـى اْلمنبـرِ وذَكَـر الصـدقَةَ والتعفُّـف      ، ابنِ عمر رضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّىاُهللا علَيه وسلَّم قَالَحديثُ  
اخرجـه البخـارى ىف كتـاب    . (و السفْلَى هي السائلَةُ، فقَةُاَلْيد اْلعلْيا خير من اْليد السفْلَى فَاليد اْلعلْيا هي اْملُن:"والْمسئَلَةَ

  )الزكاة
Lihat: Muh}ammad Isma>’îl, al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz V, No. 1339, 249 

536Dalam sebuh hadisnya, Nabi Muhammad menyebutkan: 

َألنْ يحتطب اَحدكُم حزمةَ علَى ظَهرِه خير من "َقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : الَحديثُ أَبِى هريرةَ رضي اُهللا عنه قَ
هعنمي أَو هيطعاً فَيأَلَ اَحدساخرجه البخارى ىف كتاب البيوع. (اَنْ ي(  

Lihat: Muh}ammad Isma>’îl, al-Bukha>rî, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VII, No. 1932, 237 
537Lihat QS. al-Nisa>/4:09 yang berbunyi : 

                              

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. 

538Hadis tersebut berbunyi: 
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menunjang akan lahirnya kekuatan lain seperti kecerdasan (pendidikan), sosial, 

dan lain-lain.  

Upaya-upaya untuk memperkuat generasi yang mampu menghadapi 

tantangan-tantangan di masa depan adalah melalui pendidikan dan pembinaan 

baik kemampuan skill maupun ilmu pengetahuan (science) dengan landasan 

akidah yang kuat. Oleh karena itu, program pendidikan kaum d}uafa sebagai 

sarana mempersiapkan generasi mereka untuk memiliki kekuatan sehingga 

mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan sekaligus membawa 

perubahan bagi keluarganya menjadi lebih sejahtera. Pembinaan generasi kaum 

d}uafa sangat penting sebagai sarana membentengi kemiskinan yang 

berkelanjutan. Artinya, pendidikan bagi kaum d}uafa dapat memutus mata rantai 

kemiskinan yang terjadi.  

Salah satu pembinaan dan persiapan regenerasi yang baik adalah bantuan 

bagi para ibu yang h’a>mil. Asupan gizi yang kuat baik untuk ibu maupun untuk si 

janin sangat penting. Pemberian jaminan kesehatan ibu h’a>mil dan kemudahan 

saat persalinan akan berdampak psikologis bagi si ibu serta janin yang akan lahir. 

Selain terjaminnya kesehatan ibu dan bayi, seluruh keluarga akan merasa senang 

dan bahagia sehingga angka kematian ibu h’a>mil539 serta kematian  bayi dapat 

dikurangi. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penunaian zakat berdampak 

bagi keberlanjutan regenerasi suatu bangsa. Wujud peran zakat yaitu bantuan 

pemeliharaan kesehatan dan pelayanan pengobatan yang mudah, murah, bahkan 

gratis sehingga mereka tidak menderita penyakit yang menimbulkan kesulitan 

untuk beraktifitas. 

5) Memelihara akal (hifzh al-’aql) 

                                                                                                                                 
قَالَ رسولُ اِهللا صلَّىاُهللا علَيه وسلَّم اَلْمؤمن الْقَوِي خير واَحب إِلَـى اِهللا مـن الْمـؤمنِ    : عنِ أَبِى هرِيرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ

ريى كُلٍّ خفو فيعالض ،كفَعنا يلَى مع رِصحا ،عتاسوزجعالَتبِاِهللا و كَـذَا كَـانَ   ، ن لْتى فَعأَنقُلْ لَوئٌ فَالَ تيش كابإِنْ أَصو
طَانيلَ الشمع حفْتتلَ فَإِنَّ لَواَء اُهللا فَعاشماُهللا ورقُلْ قَد نلَككَذَا واخرجه مسلم. (كَذَا و(  

539Berdasarkan SDKI survei terakhir tahun 2007 AKI Indonesia sebesar 228 per 100.000 
Kelahiran Hidup, meskipun demikian angka tersebut masih tertinggi di Asia. Sementara target 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada sebesar 226 per 100.000 
Kelahiran Hidup. Sumber: www.menegpp.go.id. 02/04/2010 10:04 PM 
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Pembentukan kepribadian yang luhur serta memiliki kemampuan berfikir 

yang baik tentu harus melalui pendidikan yang berlandaskan moral yang baik. 

Dalam hal ini, zakat sebagai penyandang dana kaum d}uafa memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam upaya pencerdasan, pembinaan mental dan spiritual. Oleh 

karena itu, zakat tidak hanya menjadi cadangan dana pemenuhan materi 

melainkan juga digunakan untuk pemenuhan pendidikan.  

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, sehingga perintah belajar melalui membaca (iqra)540 sebagai perintah 

pertama dalam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Pendidikan yang 

kurang dapat membawa pada kemiskinan yang berkesinambungan. Adanya 

kemiskinan itu berdampak pada tingginya anak putus sekolah dan mereka 

dijadikan alat untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Keadaan demikian secara 

turun temurun berlanjut sehingga membentuk kemiskinan struktural. 

Upaya mengatasi problem kemiskinan demikian harus dilakukan secara 

komprehensif meliputi berbagai aspek. Kaum d}uafa difasilitasi untuk memiliki 

semangat hidup dengan dorongan dan pemberian keterampilan bagi mereka yang  

tidak memiliki keterampilan (skill). Atau memperkuat keterampilan (skill) yang 

dimiliki jika mereka telah memiliki kemampuan. Demikian pula pembinaan 

orang tua dan bantuan pendidikan bagi anak-anak d}uafa harus dilakukan oleh 

semua pihak yang berkompeten. 

2. Prinsip-prinsip Manajemen Kualitas LPZ 

 Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kualitas, Lembaga Pengelola 

Zakat harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: Kepuasan, Daya tanggap 

(Responsiveness), Manajemen berdasarkan Fakta, dan Perbaikan 

berkesinambungan (Continuous Improvement).  

1) Kepuasan  

Kepuasan merupakan suatu kondisi dimana adanya kesesuaian antara 

harapan dengan kenyataan yang diterima. Kepuasan dalam Lembaga Pengelola  

                                                
540QS. al-‘Alaq/96:1-5 sebagai landasan filosofi dalam pendidikan Islam.  Prinsip 

pendidikan semumur hidup (long life education) merupakan prinsip pendidikan Islam. Hal ini 
tercermin dalam sabda Nabi:”Carilah ilmu mulai dari buaian hingga masuk liang lahad.” 
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Zakat (LPZ) terkait kesesuaian antara misi utama zakat dengan praktik di LPZ. 

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki  tiga unsur yang saling berkaitan, 

yaitu: a) Pemberi (muzakki); b) Pengelola (’a>mil);  c) Penerima (mustahik) 

a) Pemberi (muzakki) 

Pemberi (muzakki) adalah orang yang memiliki kepercayaan penuh 

terhadap LPZ. Kepercayaan akan timbul dalam diri muzakki apabila ada 

kepuasan. Indikator kepuasan muzakki adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi yang mudah dari LPZ 

2. Dapat berkomunikasi dengan mudah dengan LPZ 

3. Mengetahui program LPZ 

4. Mengetahui akses tempat LPZ 

5. Memiliki kartu anggota wajib zakat 

6. Menerima laporan kegiatan LPZ 

7. Adanya data base muzakki  

b) Pengelola (’a>mil) 

Keberadaan pengurus tentu sangat penting, karena sebuah lembaga tidak 

mungkin dapat beroperasi tanpa adanya pengurus (‘a>mil). ‘A<mil yang diangkat 

untuk menjadi pengurus hendaknya memiliki kemampuan (skill) yang memadai 

di bidang zakat. Kompetensi yang harus dimiliki ‘a>mil meliputi kompetensi 

keilmuan seperti mengetahui harta wajib zakat serta nisab wajib zakat. Hal ini 

sangat penting karena ‘a>mil akan berhadapan dengan muzakki dan dia perlu 

menjelaskan masalah tersebut apabila muzakki tidak mengetahui masalah nisab 

zakat dan hal lain yang berkaitan dengan zakat. Kompetensi lain yaitu 

kompetensi sosial terkait dengan cara berkomunikasi dan berhadapan dengan 

muzakki dan mustahik.  

Kepuasan ’a>mil sebagai pegawai LPZ dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

yaitu: 

- Faktor higienis sebagai faktor kondisi ekstrinsik merupakan tingkat paling 

rendah, seperti balas jasa gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan 

administrasi, kepastian pekerjaan, serta hubungan sosial.  
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- Faktor motivasi yang terkait kebutuhan psikologis  yaitu faktor yang 

berhubungan dengan penghargaan pribadi karyawan seperti pengakuan 

terhadap prestasi, penghargaan, kemajuan, potensi diri, dan penempatan 

kerja. 

Kedua faktor tersebut akan memberikan kepuasan sehingga timbul rasa 

aman dan nyaman bagi para ‘a>mil. Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka 

indikator kepuasan ‘a>mil adalah sebagai berikut: 

1. Jaminan upah (gaji) yang pasti 

2. Kondisi kerja (lingkungan) 

3. Kepemimpinan (kebijakan dan administrasi) 

4. Adanya penghargaan terhadap prestasi 

5. Remunerasi 

6. Peningkatan potensi (melalui pendidikan dan pelatihan) 

7. Kesesuaian bidang keahlian (penempatan kerja) 

c) Penerima (mustahik) 

Mustahik adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Kepuasan 

mustahik adalah adanya keberdayaan. Indikator keberdayaan mustahik adalah 

sebagai berikut: 

1. Perubahan dari mustahik menjadi muzaki (indikator utama) 

2. Adanya perubahan ke arah yang lebih baik  

3. Perasaan nyaman sehingga akidah kuat ( bagi muallaf) 

4. Dapat keluar dari jeratan hutang (bagi gharim) 

5. Tersedia bekal untuk melanjutkan perjalanan (bagi ibnu sabil) 

6. Kemudahan untuk mengakses bantuan dari LPZ 

7. Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan 

8. Keluar dari kesulitan 

Keberadaan mustahik harus jelas karena keberhasilan atau perubahan ke 

arah yang lebih baik dalam tingkat kesejahteraannya dapat diketahui. Apabila 

mustahik sudah dapat mandiri serta memiliki penghasilan yang dapat mencukupi 

kebutuhan hidup, maka dia tidak masuk kategori mustahik, bahkan mungkin dia 



242 
 

akan menjadi muzakki apabila memiliki penghasilan yang menyamai nisab zakat. 

Upaya pendataan dapat dilakukan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), 

karena Ketua RT sebagai wakil pemerintah tingkat bawah yang mengetahui 

keadaan warga. Data dari tingkat RT merupakan dasar pijakan bagi pemerintah 

tingkat kelurahan dan pemerintah daerah pada tingkat selanjutnya. 

2) Daya Tanggap (Responsiveness) LPZ 

 Daya tanggap yang cepat atau responsip merupakan salah satu ciri 

professional.  LPZ memiliki daya tanggap yang cepat dalam memebrikan layanan 

kepada mitra baik muzakki maupun mustahik. Kecepatan merespon situasi yang 

terjadi akan memberikan kepuasan bagi mitra LPZ. 

3) Manajemen berdasarkan Fakta artinya Manajemen LPZ memiliki dat 

ayang komprehensif yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut 

selanjutnya diolah sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

4) Perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement) 

Upaya perbaikan berkesinambungan dilkaukan LPZ sebagai cara untuk 

meningkatkan performan lembaga. Hal utama dari perbaikan berkesiambungan 

yang menjadi fokus utama LPZ adalah pendayagunaan danan zakat sehingga 

dapat memberikan pengaruh yang besar dalam meingkatkan kesejahteraan fakir 

miskin.  

Hal tersebut berhubungan erat dengan visi dan misi dari LPZ. Visi541 dan 

misi542 lembaga harus ditetapkan sebagai landasan pijakan dalam pelaksanaan 

program. Dalam penyusunan visi ada beberapa hal yang harus menjadi sasaran 

yaitu menjawab beberapa masalah:543 Keberhasilan yang akan dicapai, fokus 

                                                
541Visi merupakan pandangan ideal masa depan yang dapat dicapai, yang diinginkan, dan 

potensial. Lihat: Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), 236  

542Misi menyediakan fondasi untuk prioritas, strategi, perencanaan, dan penugasan kerja. 
Lihat: Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (Mutu)  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2006) 149 

543Hendra Kousnoto, The World”s Best Management Practices, (Praktek Manajemen 
Terbaik di Dunia)  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) 16  
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utama, masa depan yang diinginkan, menyerasikan organisasi dengan waktu, 

serta bersifat ambisius. Visi merupakan sesuatu yang bersifat abadi dan 

berkelanjutan. Visi lembaga pengelola zakat merupakan turunan dari visi ajaran 

Islam sebagai rahmatan lil’alamin.544 Secara umum visi dari lembaga adalah: 

mewujudkan kesejahteraan d}uafa.  

Hal tersebut berpijak pada landasan hukum tentang kelompok yang berhak 

menerima zakat yaitu mereka yang lemah baik secara financial seperti kelompok 

fakir, miskin, dan gharim, maupun lemah dari aspek spiritual /keimanan seperti 

muallaf, serta lemah dari aspek kemanusiaan seperti riqab, dan kelompok yang 

membutuhkan motivasi/dukungan seperti kelompok sabilillah dan ibnu sabil. Visi 

lembaga menjadi tolak ukur yang ingin diwujudkan sepanjang masa.  

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi lembaga zakat dituangkan 

langkah-langkah yang dituangkan menjadi misi. Maka, misi lembaga zakat 

sebagai contoh:1) Memberdayakan ekonomi d}uafa; 2) Mencerdaskan keluarga 

d}uafa; 3) Menguatkan iman dan takwa ummat. Semua misi yang telah ditetapkan 

menjadi acuan dalam kegiatan yang diimpelementasikan dalam berbagai program 

guna mewujudkan visi dan misi yang sudah dibuat.  

Untuk mencapai visi dan misi perlu direncanakan program jangka pendek 

dan program jangka panjang sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. 

Target maksimal dari lembaga zakat adalah menjadikan seorang mustahik 

menjadi muzakki, sedangkan minimal  terjadi perubahan ke arah yang lebih baik 

daripada kehidupan sebelumnya, baik secara fnancial maupun kesehatan, serta 

tingkat pendidikannya. Untuk mencapai target dengan cepat dan terukur, maka 

ditetapkan tenggang waktu program sebagai cara yang mudah untuk melakukan 

evaluasi.  

Paradigma yang dibangun oleh lembaga zakat semata-mata untuk 

melaksanakan shari’at agama sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang membutuhkan khususnya kaum d}uafa>. Operasional lembaga 

                                                
544QS. al-Anbiya>/21:107 
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berkiprah dalam hal pemerataan keadilan sosial dalam masyarakat dan 

kesejahteraan kaum lemah.  

Lembaga zakat bukan mencari popularitas lembaga, melainkan fokus pada 

tujuan terkait misi kemanusiaan. Oleh karena itu, standar mutu pelayanan bukan 

semata untuk memberikan pelayanan kepada muzakki melainkan melaksanakan 

amanah dengan baik, yaitu mewujudkan tujuan syari’at untuk memberikan 

kemudahan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang lemah 

(d}uafa).  

Upaya peningkatan program dilakukan dengan melakukan berbagai 

program yang menyentuh langsung kebutuhan mustahik, sehingga program 

tersebut mudah untuk dilkaukan  evaluasi545 . Adanya evaluasi merupakan bahan 

bagi perbaikan secara berkesinambungan (continuous Improvement)546. 

Perbaikan yang dilakukan secara kontinu sesuai dengan konsep maslahat yang 

ditujukan untuk masa kini dan yang akan datang.  

 Sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang mengumpulkan dana umat 

dalam berbagai bentuk sedikit (recehan) atau banyak, hendaknya mampu 

meningkatkan manfaatnya. Sehingga, slogan ”recehan jangan kembali recehan”. 

Artinya, uang sedikit hendaknya memberikan manfaat bagi orang yang 

membutuhkan. Bahkan, kalau bisa, uang tersebut dapat menjadi banyak sehingga 

manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja 

lembaga harua memperhatikan berbagai segi secara komprehensif. Artinya, 

semua bagian yang terlibat (manajemen) dalam sebuah lembaga berdasarkan 

data-data yang dimiliki harus dievaluasi pelaksanaannya.  

                                                
545Evaluasi program merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan 

sebuah program. Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran agama yang menyuruh orang beriman untuk 
selalu melakukan evaluasi. Lihat QS.al-Hashr/59:18 (Wahai orang-orang yang beriman , 
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok)  

546Filosofi perubahan kea rah yang lebaih baik didasarkan pada perintah Allah dalam al-
Qur’an surat al-Ra’d/13:11 (Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan).  
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 Evaluasi lembaga terkait dengan berbagai hal dengan memperhatikan 

masalah yang timbul sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terus 

berkembang. Sebagai salah satu contoh dalam manajemen penyaluran zakat tentu 

memperhatikan tingkat kebutuhan dasar orang berdasarkan situasi dan kondisi di 

mana orang itu berada. Karena, untuk upah minimum regional saja ada standar 

yang ditetapkan pemerintah daerah dan berbeda antar daerah.547 Keragaman 

UMR yang ada di Indonesia didasarkan pada keputusan yang diambil setelah tim  

survey  turun  ke lapangan untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh.548 Setelah survei di sejumlah 

kota dalam propinsi dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).  

Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) 

kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan 

sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja 

lajang (belum menikah). 

3. Kedudukan dan Sifat Lembaga 

 Lembaga zakat yang ada saat ini di dunia Islam ada dua bentuk, yaitu 

lembaga zakat yang berada di bawah pemerintah serta lembaga pengelola zakat 

yang berada di bawah pengelolaan masyarakat. Saudi Arabia sebagai negara yang 

berdasar Islam memiliki aturan Undang-undang pengelolaan zakat yang sudah 

                                                
547Berikut ini daftar UMR antar kota di Indonesia:NA Darussalam (1200000), Sumut 

(822205), Sumbar (700000), Riau (800000), Kepri (833000) , Jambi (724000), Sumsel (743000), 
Bangka Bleitung (813000), Bengkulu (683528), Lampung (678900), Jawa Barat 
(Jabar=568193,39, Bogor=873231, Depok=962500, Purwakarta=763000, Bekasi=994000, 
Sumedang=886000, Karawang=912225, Kota Bandung=939000, Kab Bandung=895980), DKI 
Jakarta (972604,80), Banten (Banten=537000, Tangerang=953850, Cilegon=978400), Jateng 
(547000), DI Yogjakarta (586000), Jatim (Surabaya=805500, Kab Sidoarjo=802000), Bali 
(Badung=605000, Denpasar=800000, Gianyar=760000, Jembarana=737,dll), NTB (730), NTT 
(650000), Kalbar (645000), Kalsel (825000), Kalteng (765868), Kaltim (815000), Maluku 
(700000), Malut (700000), Gorontalo (600000), Sul Tenggara (700000), Sul Tengah (670000), 
Sul Selatan (740520) , Sulawesi Barat (760000), Papua (1105500). Sumber:  http; 
//suprihono.purworejo.blogspot.com/2009/08/daftar.umr di Indonesia.html. 29/03/2010 08:54 PM 

548Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional.29/03/2010 08:56 PM,  
Kategori: Ekonomi Indonesia 
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berlaku sejak tahun 1951549. Seluruh zakat di Saudi Arabia ditampung di 

Departemen Keuangan. Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen 

Sosial yang bertugas menyalurkan zakat kepada mustahik.550 Setiap muzakki 

wajib menyetorkan zakatnya kepada negara, tetapi mereka diberi kebebasan 

untuk menyalurkan zakatnya sendiri sebesar 50% dari harta wajib zakatnya. 

 Dalam masalah mustahik, negara Saudi Arabia melalui Departemen 

Sosial memiliki standar baku dalam menentukan mustahik zakat dengan melihat 

kebutuhan dari para mustahik.551 Adanya standar baku mustahik dapat menjadi 

pedoman penyaluran zakat sebagai antisipasi agar zakat sampai kepada pihak 

yang berhak menerimanya.  

 Sementara di Malaysia, penghimpunan dana zakat ada dua bentuk yaitu 

lembaga murni swasta dalam hal ini Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Baitul 

Maal (BM). PPZ merupakan perusahaan swasta  yang beroperasi pada tanggal 1 

Januari 1991. PPZ lahir sebagai respon terhadap lemahnya perkembangan zakat 

akibat dari sistem dan SDM yang kurang. Dengan sistem baru, PPZ mengelola 

zakat menggunakan sistem korporat yang berbasis teknologi komputer serta 

marketing yang baik. PPZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam hal 

pengelolaan zakat menjadi rujukan negara-negara bagian di Malaysia. Selain di 

Kuala Lumpur, PPZ juga ada di beberapa negara bagian lainnya seperti Melaka, 

Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan negeri Sembilan.  

Selain itu terdapat pula lembaga yang menghimpun zakat yaitu Baitul 

Maal (BM). Dalam hal ini pemerintah Kerajaan Malaysia memberikan hak 

kepada setiap negara bagian untuk mengelola zakatnya sendiri,552 tidak dibentuk 

lembaga nasional. Walaupun demikian, pemerintah tetap mengawasi serta 

                                                
549yaitu, Royal Court No.17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370H/7/4/1951.   
550Kuntoro Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang (Ed), Zakat dan Peran Negara (Jakarta: 

Forum Zakat, 2006),  6 
551Kuntoro Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang (Ed), Zakat , 36 
552Mukul G. Asher, Social Security in Malaysia and Singapore, Practices, Issues and 

Reform Directions, (Kualalumpur, ISIS Malaysia, 1994),12  
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menetapkan kebijakan dalam hal pungutan zakat, yaitu:5531) Pemerintah merestui 

status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan yang menghimpun zakat; 2) 

Mengizinkan PPZ mengambil 2.5% untuk gaji pegawai dan biaya operasional; 3) 

Pemerintah menetapkan zakat pengurang pajak, dan 4) pemerintah 

menganggarkan dana untuk kebiatan Baitul Maal dalam mengatasi kemiskinan. 

Adanya kebiajkan tersebut menunjukkan pemerintah Malaysia memiliki peran 

dalam hal pengelolaan zakat. 

Berbeda dengan Malaysia, warga muslim Singapura mengelola zakatnya 

sendiri tanpa keterlibatan pemerintah. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) 

melaporkan bahwa pengumpulan zakat di Singapura mengalami peningkatan 

cukup bagus dan dana yang terkumpul digunakan untuk pendidikan madrasah dan 

pembangunan mesjid. Keberhasilan yang dicapai muslim Singapura dalam 

menghimpun dan mengelola zakat tidak memikat pemerintah untuk turut andil 

Menurut Eri Sudewo, birokrasi demikian tidak menjadikan lembaga zakat yang 

berhasil sebagai pesaing.554 Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Singapura 

merupakan sebuah negara yang memiliki entrepreneurship yang kuat, sehingga 

pemerintah masyarakat muslim pun diberi kebebasan untuk menghimpun serta 

mengelola zakat secara professional. 

 Dalam upaya merubah paradigma masyarakat dalam penyaluran zakat dan 

fungsi zakat itu sendiri perlu adanya sosialisasi yang melibatkan semua pihak. 

Pemerintah lewat media komunikasi yang dimiliki pemerintah seperti TVRI atau 

RRI dapat mensosialisasikan peran dan fungsi zakat serta keberadaan lembaga 

zakat. Selain itu, koordinasi antara lembaga zakat dengan pemerintah harus 

dibangun. 

Pemerintah yang memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan fakir 

miskin dan anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945) sangat terbantu oleh lembaga 

zakat. Untuk itu, upaya memperkuat dan meningkatkan peran serta lembaga 

                                                
553Erie Sudewo, Kebijakan Perzakatan: Kita dan Negara Tetangga dalam Politik 

ZISWAF Kumpulan Essai (Jakarta: CID dan UI Press, 2008),  178 
554Erie Sudewo, Kebijakan Perzakatan: Kita dan Negara Tetangga dalam Politik 

ZISWAF Kumpulan Essai (Jakarta: CID dan UI Press, 2008),169 
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zakat dalam meningkatkan kesejahteraan kaum d}uafa> merupakan agenda bersama 

yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Walaupun demikian, sesuatu yang 

sangat penting dalam menunjang keberhasilan tujuan zakat, pengelola zakat baik 

BAZ maupun LAZ harus memiliki indenpendensi yang tinggi. Artinya, dalam 

aspek kebijakan lembaga pengelola zakat memiliki kewenangan untuk 

melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Indenpendensi 

tidak berarti mengabaikan peran serta dan koordinasi dengan pihak lain termasuk 

pemerintah.  

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh 

pemerintah dapat disinergikan dengan program Lembaga Amil Zakat atau Badan 

Amil Zakat.  Kebersamaan dalam menggarap program pengentasan kemiskinan 

akan dapat memudahkan sosialisasi dan evaluasi atas progarm yang telah 

dilakukan.  Pemerintah dapat mengevaluasi seluruh program yang dilakukan baik 

oleh pemerintah sendiri maupun lembaga zakat baik LAZ maupun BAZ.  

Adanya evaluasi dapat menjadi tolak ukur dalam merancang atau 

melanjutkan program yang dilakukan serta menutupi berbagai kekurangan dan 

kelemahan yang masih ada. Data yang lengkap dan jelas menyangkut para 

mustahik yang ada pada pemerintah dapat menjadi dasar bagi LAZ atau BAZ. 

Akurasi data sangat penting untuk menghindari terjadinya overlap atau salah 

sasaran dalam pemberian bantuan. 

Upaya lain yang juga menjadi agenda penting adalah memberdayakan 

keberadaan mesjid sebagai institusi pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini 

mengingat besarnya jumlah zakat yang disalurkan melalui mesjid dibanding 

dengan zakat yang disalurkan kepada LPZ.  

4.Legalitas 
 
 Standar kelembagaan  sangat penting sehingga perlu dibuat aturan. 

Aturan yang dibuat berupa syarat-syarat pembentukan kelembagaan serta izin 

operasional lembaga. Izin operasional sangat penting untuk sebagai upaya 

membangun lembaga pengelola zakat yang amanah, professional, bertangggung 

jawab serta berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan d}uafa. Adanya 
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legalitas lembaga dapat menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi kinerja lembaga 

pengelola zakat. Sehingga, apabila terjadi penyelewengan dapat dilakukan sangsi 

atas lembaga tersebut sesuai dengan tingkat penyelewengan yang dilakukan. 

5.Kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)  

Karakteristik kualitas kinerja LPZ yaitu: Tangibel (bukti langsung), 

keandalan (reliability), responsiveness (daya tanggap), dan empaty. Tangibel 

(bukti langsung) berupa  program yang dilakukan serta adanya efek (pengaruh) 

yang terjadi bagi mustahik. Keandalan (reliability) yaitu kemmapuan ’a>mil untuk 

memberikan layanan sesuai kebutuhan muzakki dan mustahik secara memuskan. 

Daya tanggap (responsiveness) merupakan salah satu ciri profesional. Daya 

tanggap yang cepat terhadap muzakki dan musathik salah satu wujud pelayanan 

prima yang dilakukan ’a>mil.  

Karakteristik Kualitas Jasa Pelayanan LPZ dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 10 

Kualitas Jasa Layanan LPZ 
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Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki tugas menampung, mengelola 

dan menyalurkan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat yaitu 

penyaluran zakat kepada mustahik yang memberi manfaat bagi mustahik dalam 

memenuhi kebutuhan hidup baik jangka pendek maupun jangka panjang. Zakat 

yang terkumpul di lembaga zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai 

dengan prinsip syari’ah. Artinya, tidak menyimpang dari tujuan disyari’atkannya 

zakat (maqâsyid al-syarî’ah fî al-zakâh). Zakat sebagai social capital (modal 

sosial) bagi para mustahik dalam mengatasi problem ekonomi yang mereka 

hadapi. Ada beberapa indikator persyaratan program pendayagunaan. Pertama: 

penyaluran zakat secara langsung program dapat dilaksanakan dengan mudah dan 

tidak menyulitkan. Kemudahan program menyangkut pelaksanaan. Seorang 

mustahik yang sudah memiliki keterampilan (skill) dapat diberi dana zakat tanpa 

harus ada pelatihan program usaha baru misalnya, jika pelatihan tersebut akan 

menimbulkan masalah baru apalagi biaya yang tinggi. Kedua, program sesuai 

dengan kondisi atau alam dimana tempat mustahik berada.  

Transparansi laporan keuangan merupakan indikator dari kejujuran dan 

citra amanah sebuah lembaga pengelola zakat. Peruntukkan uang zakat harus 

jelas sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Laporan keuangan 

dapat diketahui dalam media cetak sehingga diketahui oleh masyarakat. 

Hal lain yang penting juga menyangkut wilayah hukum operasional dari 

lembaga pengelola zakat. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang 

tindih (over lapping) atau terjadi bantuan ganda yang diberikan kepada mustahik 

sehingga menimbulkan ketimpangan, padahal sejatinya zakat untuk pemerataan 

distribusi pendapatan. Selain itu, wilayah operasional dalam hal penyaluran akan 

mempermudah pendataan dan keberhasilan yang dicapai. Pendataan wilayah 

operasional dari lembaga pengelola zakat merupakan sesuatu yang penting. Hal 

ini untuk mengukur keberhasilan yang dicapai serta melihat titik-titik wilayah 

yang perlu mendapat perhatian. Hal demikian perlu dilakukan mengingat kondisi 
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masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh setia wilayah di Indonesia sangat 

bervariasi. Kemampuan setiap daerah berbeda-beda sehingga koordinasi dan 

pemetaan wilayah sangat penting agar dana zakat tidak tertumpu pada daerah 

tertentu saja.  

 Upaya lain yang mendukung pencapaian target adalah networking. 

Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat maupun 

LAZ tidak dapat berhasil menyelesaikan problem nasional terkait kemiskinan 

tanpa adanya network dengan lembaga lain. Kerjasama dapat dilakukan antara 

lembaga zakat dengan pemerintah serta kerjasama antar lembaga zakat.  

 Badan Amil Zakat sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah 

sangat penting melakukan kerjasama dengan instansi atau kementerian yang 

memiliki program kerja yang sama dengan lembaga zakat yaitu terkait masalah 

penanganan masalah kemiskinan, atau bekerjasama dengan perusahaan melalui 

program CSR. Bagi pemerintah daerah keberadaan lembaga zakat sangat 

membantu dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

miskin. Dalam hal ini, zakat membantu pemerintah menyediakan modal kerja 

kaum d}uafa disamping dana jaring pengaman sosial dari pemerintah. Sebagai 

contoh, Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat 

bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM), Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Agama serta pemerintah daerah dimana lembaga zakat berada. 

 Kerjasama yang baik antara lembaga zakat dengan pemerintah sangat 

penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, lembaga zakat yang konsen terhadap 

peningkatan kesejahteraan kaum d}uafa secara independen merupakan mitra 

pemerintah. Hal tersebut antara lain dapat terjadi ketika sebuah lembaga zakat 

ingin membantu masyarakat miskin di suatu daerah, maka informasi itu dapat 

diperoleh dari pemerintah setempat.  

Selain itu, adanya informasi dari pihak pemerintah dapat memudahkan 

lembaga zakat menyalurkan zakat bagi mustahik secara tepat. Hal tersebut juga 



252 
 

dapat menghindari adanya pemberian ganda. Apabila sebuah keluarga 

mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dari pemerintah, maka lembaga zakat tidak perlu memberikan bantuan 

kepada keluarga tersebut. Jika memungkinkan, maka dicari keluarga lain yang 

sama-sama membutuhkan dan belum terjamah oleh pemerintah. Karena, banyak 

pemberian BLT yang tidak tepat sasaran sehingga menyalahi aturan yang 

semestinya.  

Kerjasama lembaga zakat baik BAZ maupun LAZ dengan pemerintah 

dapat diaplikasikan lewat progam kerjasama. Kerjasama yang dilakukan berdasar 

pada prinsip yang sama serta memiliki tujuan sama yaitu untuk kesejahteraan 

d}uafa, dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Kerjasama yang 

dapat dilakukan juga menyangkut pemberdayaan kaum d}uafa>. Pemerintah 

memiliki banyak tenaga terlatih yang biasa memberikan pelatihan dan 

penyuluhan. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama untuk 

meminta pihak terkait memberikan bantuan tenaga penyuluh profesional di 

bidangnya. 

Adapun kerjasama antar lembaga zakat saat ini sudah dibentuk Forum 

Organisasi Zakat (FOZ). Visi Forum Zakat adalah menjadi asosiasi Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) yang amanah dan professional guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sementara Misi Forum Zakat adalah sebagai berikut: 

1. Mengarahkan organisasi pengelola zakat sehingga mencapai optimalisasi 

mobilisasi dan sinergi zakat untuk mencapai positioning zakat di  Indonesia 

yang mensejahterakan. 

2. Melakukan capacity building terhadap OPZ agar memenuhi standard 

manajemen mutu pengelola  zakat baik tingkat nasional, maupun 

internasional 

3. Menjadi fasilitator OPZ di dalam menjalankan fungsinya  

4. Melakukan advokasi dalam rangka memperkuat OPZ dan mewujudkan cita 

ideal  zakat di Indonesia. 
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5. Melakukan standardisasi dan akreditasi terhadap OPZ sehingga sesuai dengan 

standard manajemen mutu pengelola zakat.   

Untuk mencapai visi dan misinya FOZ memiliki strategi555 dan tujuan556 

yang hendak diwujudkan. Semua visi, misi, tujuan, dan strategi yang dilakukan 

FOZ merupakan bagian dari kegiatan lembaga zakat yang menjadi anggotanya. 

Kerjasama antara lembaga zakat dengan masyarakat sangat penting, 

karena masyarakat menjadi mitra lembaga zakat. Masyarakat harus mendukung 

program lembaga zakat serta bersifat terbuka. Keterbukaan diperlukan pada saat 

pendataan kelompok yang pantas dan layak untuk menjadi  mustahik zakat. 

Apabila, masyarakat melakukan manipulasi data tentu akan menimbulkan 

manfaat zakat tidak tepat sasaran yang pad aakhirnya tidak akan dapat 

mewujudkan visi dan misi lembaga zakat. 

5. Mutu SDM Lembaga Pengelola Zakat  
 
 Sumber daya manusia atau pegawai merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam sebuah organisasi atau lembaga. Karena, tanpa adanya sumber 

daya manusia, tidak mungkin sebuah organisasi atau lembaga dapat 

melaksanakan aktifitasnya. Dalam organisasi pengelola zakat, sumber daya 

manusia dikenal dengan sebutan ‘a>mil.  

a. Konsep ‘a>mil 

                                                
555 Strategi FOZ, yaitu: Memperkuat eksistensi FOZNAS di dalam lingkup nasional dan 

internasional, membangun kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional, melakukan 
kerjasama dengan institusi yang  concern di bidang pengembangan kapasitas organisasi pengelola 
zakat baik di Indonesia maupun di dunia., Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ dan 
LAZ  dalam rangka mewujudkan sinergi  program zakat di Indonesia, Melakukan koordinasi dan 
kerjasama dengan  DEPAG, BAZNAS dan DPR serta pihak lainnya dalam rangka mewujudkan 
cita ideal zakat Indonesia, Membentuk FOZWIL (Forum Zakat Wilayah) di seluruh Indonesia., 
dan Menyusun struktur organisasi yang kuat dalam rangka meningkatkan  peran FOZNAS guna 
mencapai tujuan dan visi organisasi. 

556 Tujuan FOZ: Berpartisipasi aktif agar  terwujud revisi UU Pengelola zakat yang lebih 
baik, Tersusun dan terimplementasikannya blue print dan arsitektur zakat Indonesia, Tersusun 
dan terimplementasikannya standard manajemen mutu Organisasi Pengelola Zakat, Tersusun dan 
terimplementasikan Sistem Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola zakat, Meningkatnya 
kinerja manajemen organisasi pengelola zakat Indonesia sehingga dapat dipercaya oleh 
masyarakat, Terwujudnya sinergi dan kerjasama  zakat nasional dan internasional, dan 
Terwujudnya konsolidasi organisasi  



254 
 

Istilah ‘a>mil557 disebutkan dalam al-Qur’an sebagai kelompok orang yang 

berhak menerima bagian zakat. Kelompk ‘a>mil berhak menerima zakat terkait 

tugasnya dalam hal pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat. ‘a>mil 

zakat memiliki peran sangat penting bagi semua proses kegiatan lembaga zakat. 

Keberhasilan dan kemunduran lembaga zakat tergantung pada sumber daya 

manusia. 

Sumber daya manusia lembaga zakat adalah para ‘a>mil. Imam al-T{abari 

(w.310H) mendefinisikan ‘a>mil sebagai para petugas yang diangkat untuk 

menarik zakat dari para wajib zakat dan menyalurkannya kepada orang yang 

berhak menerimanya (mustahik).558 Al-Sarakhsi berpendapat bahwa ‘a>mil adalah 

orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat serta 

memberikannya kepada yang berhak (menerimanya).559 Hal senada juga 

disampaikan oleh al-Sha>fi’i (w.204H) dalam al-Umm bahwa ‘a>mil adalah orang 

yang diberi perintah untuk mengambil zakat dari para wajib zakat . Mereka 

terdiri dari para utusan (pegawai yang diangkat) beserta orang-orang yang turut 

bekerja bersamanya.560 Dalam pegawai antara lain terdiri dari: pencatat, penjelas, 

dan yang membawa harta zakat.   

Pandangan serupa disampaikan al-Qurt}u>bi> dari pengikut mazhab Maliki 

bahwa ‘a>mil adalah pegawai yang diangkat pemerintah untuk mengumpulkan 

zakat. dan mereka mendapatkan upah yang jelas (ujrah ma’luma>t) sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukannya, tidak diberi upah dari pekerjaan yang tidak 

                                                
557

Kata ‘a>mil berasal dari bahasa Arab ‘a>milun(َعاِمٌل),  isim fa>’il, kata kerjanya ‘‘a>mila 
 Arti kata .(a>milu>na ‘amalatun ‘umma>lun‘) ُعمَّاٌل  َوَعَمَلٌة  ,َعاِمُلْوَن Bentuk jamaknya adalah (َعِمَل)
‘‘a>mila artinya (َصَنَع = membuat), (َفَعَل = melakukan atau mengerjakan), (ِاْشتَثَغَل = bekerja), dan 
 Lihat: AW Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia .(mengelola = َتَصرََّف)
(Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), Cet XIV, 973; Louis Ma’luf, al-Munjid fî al-Lughah 
(Beirût:Da> al-Masyriq, 1977), Cet XII, 530 

558Muh}ammad bin Jari>r, Abu Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fỉ Ta’wi>l al-Qura>n, Juz 
XIV (Muassasah Risa>lah, 1420H/2000M),  310 

559Shams al-Di>n Abu Bakr Muh}ammad bin Abi> Sahl al-Sarakhsi, al-Mabsu>t}, Juz III, 
(Bayru>t: Da>r al-fikr, 1421H/2000M), 15  

560Muh}ammad bin Idri>s al-Sya>fi’i>, al-Umm, Juz II (Bayru>t: Da>r al-Ma’rifah, 1393H), 71  
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diketahui.561 Berdasarkan keterangan tersebut, semua pandangan ulama terdahulu 

menyatakan bahwa ‘a>mil adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk 

mengumpulkan zakat serta menyalurkannya kepada orang yang berhak 

menerimanya. Apabila ‘a>mil diangkat oleh pemerintah, maka lembaga pengelola 

zakat adalah bagian dari institusi pemerintah. Dalam kontek Indonesia, lembaga 

yang berada di bawah pemerintah adalah Badan Amil Zakat mulai dari tingkat 

Kecamatan sampai Badan Amil Zakat Nasional.  

Namun, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia tidak 

terlepas dari peran pemerintah dalam hal pegukuhan lembaga tersebut. LAZ yang 

dibentuk oleh masyarakat mendapatkan pengakuan dan pembinaan dari 

pemerintah. 

Keberadaan Lembaga Pengelola Zakat dalam masa awal Islam dibawah 

kendali pemerintah. Semua kegiatan secara legal formal berada dibawah 

kekuasaan pemerintah., Oleh karena itu,  pada masa Rasulullah sampai masa 

Khulafaur Rasyidun, LPZ dikelola oleh pemerintah. Semua muzakki 

menyalurkan zakatnya melalui petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. 

Namun, pasca khulafaur Rasyidun penyerahan zakat ada juga yang dilakukan 

oleh muzakki langsung kepada mustahik. Hal demikian terjadi terkait dengan 

masalah politik yang ada dimana wibawa pemerintah dimata masyarakat kurang 

baik sehingga tidak mendapatkan kepercayaan.  

Penyaluran zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahik 

hendaknya dilakukan secara tepat agar terjadinya ketimpangan dapat dihindari. 

Penyaluran zakat yang langung oleh muzakki sangat sulit untuk mengukur 

tingkat perubahan pendapatan yang dimiliki mustahik. Dalam keadaan tersebut 

memang sulit mengetahui pengaruh zakat dalam meningkatkan pendapatan 

mustahik yang menjadi indikator sejahtera.   

Tradisi pemberian zakat kepada tokoh agama (kiyai) yang termasuk 

kategori sabilillah masih merupakan pilihan sebagian masyarakat karena 

                                                
561Abu> ‘Amr Yu>suf bin Abd Alla>h bin Muh}ammad bin Abd al-Bar bin Ắs}im al-Qurt}ubi> 

al-Ka>fi> fi Fiqh ahl al-Madi>nah al-Ma>liki>, Juz I (Riya>dh:Maktabah al-Riya>dh, 1400H/1980M), Cet 
II, 326.  
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mengharap keberkahan dan do’a dari kiyai sangat diharapkan oleh para mustahik. 

Di sisi lain, para tokoh agama pun terkadang tidak menyetujui penyaluran zakat 

kepada lembaga pengelola zakat, apalagi kepada aparat pemerintah yang 

dikahwatirkan tidak tepat sasaran, terlebih khawatir dana zakat diselewengkan. 

Dualisme penyerahan zakat antara lembaga pengelola zakat pemerintah dengan 

lembaga zakat bentukan masyarakat, serta penyaluran zakat langsung kepada 

mustahik dengan penyalurah zakat lewat lembaga. Faktor tersebut merupakan 

salah satu sebab tidak optimalnya pengumpulan zakat secara nasional.  

 
b. Hak dan Kewajiban ‘A<mil 

Sebagai pegawai, ‘A<mil memiliki hak dan kewajiban. Hak yang mesti 

diterima ‘a>mil adalah upah kerja. Seorang ‘‘a>mil berhak mendapatkan upah dari 

pekerjaan yang telah dilakukannya. Selesai menunaikan tugas, seorang ‘a>mil 

mendapatkan upah (gaji). Apabila ‘a>mil itu sebagai pegawai yang diangkat 

pemerintah (PNS), maka upah yang dia terima mengacu kepada ketentuan yang 

berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, apabila ‘a>mil bukan pegawai 

pemerintah, di aberhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya. Besaran 

upah yang mesti diterima ‘a>mil terdapat perbedaan di kalangan fuqaha. Menurut 

al-Sha>fi’i ’a>mil mendapatkan bagian dari harta zakat sesuai kadar upah, 

sedangkan pemerintah yang mengangkatnya tidak memiliki hak apa pun dari 

zakat.562 Upah yang diterima ’a>mil Tidak lebih dari seperdelapan.  

Sedangkan menurut al-T{abari para ‘a>mil mendapatkan bagian (dari zakat) 

karena tugasnya baik kaya maupun miskin.563 Sementara Imam Abu Hanifah dan 

para pengikutnya berpendapat bahwa besaran upah yang diterima ’a>mil 

disesuaikan dengan kadar upah pekerjaan mereka, tidak dibatasi seperdelapan.564 

Imam Malik menyatakan, bahwa ’a>mil diberi imbalan dari Baitulmal sesuai 

                                                
562Muh}ammad bin Idri>s al-Sha>fi’i>, al-Umm, Juz II (Bayru>t: Da>r al-Ma’rifah, 1393H), 71 
563Muhammad bin Jari>r, Abu Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wîl al-Qur’a>n, Juz 

XIV (Muassasah Risa>lah, 1420H/2000M),  310 
564Shams al-Di>n Abu Bakr Muh}ammad bin Abi> Sahl al-Sarakhsi>, al-Mabsu>t}, Juz III 

(Bayru>t: Da>r al-fikr, 1421H/2000M), 15 
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dengan kadar upah mereka. (maksudnya, upah bukan bagian dari zakat atau bisa 

jadi upah ditambah dari baitul mal jika dipandang kurang layak. Hal ini untuk 

menanggapi kekeliruan yang menapikan hak ‘a>mil atas zakat).565 Berdasarkan 

uraian tersebut, pada dasarnya semua ulama menyatakan bahwa ‘a>mil berhak 

mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dari pendapat ulama tersebut 

tidak ada ungkapan yang menyatakan bahwa besaran upah ‘a>mil berdasarkan 

kebutuhan hidup. Walaupun demikian Imam Malik menyatakan upah yang 

diberikan kepada ‘a>mil harus layak. Tampaknya, kelayakan identik dengan 

kepantasan yang disesuaikan dengan bentuk pekerjaan. 

 Namun, untuk kondisi saat ini, kelayakan dan kepatutan upah pekerja 

harus pula disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang mendasar. Upah 

yang diberikan kepada pekerja di Indonesia secara nasional yang disebut upah 

minimum secara nasional terus mengalami perubahan566 sesuai dengan perubahan 

harga-harga kebutuhan pokok. Jadi, apabila seorang ‘a>mil bekerja secara penuh 

untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, 

maka kelayakan yang berdasarkan tingkat kebutuhan standar harus dipenuhi. Hal 

ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan harta zakat serta memberikan 

ketenangan bagi ‘a>mil agar dapat bekerja dengan baik.  

 Sebagaimana lazimnya para pekerja saat ini, jika kebutuhan hidupnya 

telah mencukupi maka ‘a>mil akan bekerja dengan baik. Selain itu, para ‘a>mil juga 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan agar mereka dapat menunaikan 

                                                
565al-Shauka>ni>, Fayd} al-Qadi>r,Juz II (Bayru>t: Da>r al-Fikr, t.t.), 372 
566Sebagai contoh upah minimum rat-rata (UMR) nasional dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 1991 sebesar Rp18.200,-, tahun 1992 Rp 20.330 naik 11,7%, 
tahun 1993 Rp 23.930,- naik 17,7%, tahun 1994 Rp31,290 naik 30.8%, tahun 1995 Rp36,820 naik 
17.7%, 1996 Rp40,740 naik 10.6%, tahun 1997 Rp135,353 naik 232.2%, tahun 1998 Rp153,971 
naik 13.8%, tahun 1999 Rp179,528 naik 16.6%, tahun 2000 Rp213,700 naik 19.0%,  tahun 2001 
Rp286,100 naik 33.9%, tahun 2002 Rp362,700 naik 26.8%  tahun 2003 Rp414,500 naik 14.3%. 
Sedangkan UMR DKI Jakarta mengalami kenaikan sebagai berikut: tahun  2000 Rp231,000- 
Rp286,000- Rp344,257 (naik 16.7%- 23.8%-20.4%), tahun 2001 Rp426,257 naik 23.8%,  tahun 
2002 Rp591,266 naik 38.7%, tahun 2003 Rp631,554 naik 6.8%, tahun 2004 Rp671,550 naik 
6.3%, tahun 2005 Rp711,843 naik 6.0%, tahun 2006 Rp819,100 naik  15.1%, tahun 2007 
Rp900,560 naik 9.9%, tahun 2008 Rp972,604 naik 8.0%,  tahun 2009 Rp1,069,865 naik 10.0%, 
dan tahun 2010 Rp1,118,009 naik 4.5%. Sumber:wikipedia.com 29/03/2010 08:56 PM 
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tugasnya secara optimal. Hal yang tak kalah pentingnya, jika ‘a>mil memiliki 

jaminan untuk hari tua. 

Mengacu pada UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

Bab III Pasal 8, Badan Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, 

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, 

tugas dan kewajiban ‘a>mil adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan  zakat. Dalam pengumpulan, tentu ada hal-hal yang harus 

dilakukan menyangkut teknik yang harus ditempuh ‘a>mil sesuai dengan kondisi 

yang dihadapi. Sebagai contoh, media dan teknik yang digunakan dalam rangka 

pengumpulan harta zakat dari waktu ke waktu terus berkembang. Misalnya, 

pengumpulan dapat dilakukan langsung di tempat (kantor), atau ‘a>mil 

menjemput ke tempat muzakki. Untuk memudahkan pengumpulan serta 

mengingat efesiensi biaya saat ini telah menggunakan mediator melalui jasa 

perbankan.  

 Keberadaan ‘a>mil memiliki peran penting dalam hal pengumpulan, 

penyaluran, dan pegelolaan zakat. Bahkan ‘a>mil pun dapat menjadi juru dakwah 

dalam hal penunaian zakat. Dalam masalah ini al-Nawawi menyatakan bahwa 

wajib bagi pemerintah untuk menugaskan seorang petugas dalam rangka 

mengambil zakat, karena yang demikian telah dilakukan oleh Nabi dan 

sahabatnya. Nabi mengutus petugas zakat karena di antara manusia ada yang 

memiliki harta, tetapi tidak mengetahui cara menghitungnya, dan ada pula yang 

kikir sehingga wajib diambil oleh petugas.567 Keberadaan ‘a>mil yang bertugas 

mengumpulkan tentu harus dibekali dengan pengetahuan, baik kompetensi yang 

berkaitan dengan ilmu zakat seperti perhitungan harta yang wajib dikeluarkan 

zakatnya, atau ilmu lain yang berkaitan dengan etika dan tatakrama, dan  sopan 

santun dalam menghadapi orang. Karena, dengan perilaku yang baik akan 

memberikan kesan dan rasa simpati dari para muzakki. 

c. Kompetensi ‘a>mil 
 

                                                
567Ibra>hi>m bin ‘Ali bin Yûsuf al-Syỉra>zi>, Abu> Isha>q,  al-Muhadhdhab, Juz I  (Bayru>t: ttp, 

tt.), 178.  
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Untuk dapat melaksanakan tuags dengan baik, kompetensi seorang ‘a>mil 

merupakan syarat utama. Pengetahun yang cukup dan memadai menjadikan 

seorang ‘a>mil professional. ‘a>mil pun harus memiliki sifat fat}anah (kecerdasan 

dan keterampilan) sehingga dapat mengambil langkah-langkah tertentu ketika 

berada di luar yang membutuhkan pemikiran yang matang.  

Dalam setiap bekerja seorang muslim hendaknya melakukannya dengan 

sungguh-sungguh. Aktifitas (pekerjaan) yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 

akan menghasilkan suatu kebaikan. Allah menjamin para pekerja yang 

melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.568  Bagi seorang muslim bekerja 

hendaknya dilakukan dengan professional baik bekerja untuk kepentingan dunia 

maupun akhirat (ibadah). Dalam hal ini keikhlasan dan amanah menjadi faktor 

pendukung bagi profesionalisme seseorang dalam bekerja.  

d . Karakteristik ‘a>mil 
  

 Sebagaiman amanusia pada umumnya, seorang ‘a>mil memiliki kebutuhan 

hidup baik yang primer maupun sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

tersebut tentu tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya usaha. Sebagai 

pegawai, upaya memenuhi kebutuhan itu dapat diperoleh dari upah yang 

diterima.  

  Dari sisi lain, ‘a>mil adalah para pejuang yang mengkhidmatkan dirinya 

untuk membantu saudara-saudarnya yang lemah dan kekurangan. Oleh karena 

itu, mereka layak dikatakan mujahid569 karena berusaha melaksanakan amanah 

dengan baik. ‘a>mil yang amanah merupakan agen perubah (personal change) bagi 

                                                
568Lihat QS. al-Taubah/9:105  

                               

       

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

569Mujahid dalam hal ini yaitu berupaya menyampaikan amanah dengan baik. Apabila 
amanah itu tidak disampaikan maka kebutuhan para mustahik tidak akan terpenuhi 



260 
 

saudarnya. Oleh karena itu, kemampuan seorang ‘a>mil dalam mengelola dana 

sangat penting.  

Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh para pegawai termasuk 

‘a>mil baik yang diangkat oleh pemerintah maupun ‘a>mil (pegawai) yang berada 

di sebuah istitusi (Lembaga Amil Zakat). Beberapa karakter yang harus dimiliki 

seorang ‘a>mil, adalah sebagai berikut: 

1. Adil  
Istilah adil banyak digunakan untuk menunjukkan pada peristiwa yang 

berkaitan dengan masalah hukum. Adil dikatakan sebagai lawan kata al-zhulm.  

Daam al-Qur’an kata ‘adil itu memiliki beberapa arti, antara lain: memenuhi 

takaran 570, menegakkan kebenaran dalam menetapkan putusan,571 memenuhi 

hak572, dan lain-lain. Allah menyuruh manusia untuk selalu berlaku adil. 

Keadilan bagi seorang ‘a>mil dapat diimplementasikan dalam melakukan 

aktifitas kerja seperti komitmen yang tulus, memberikan kepada para mustahik 

tanpa perbedaan. Artinya, seorang ‘a>mil harus mempersamakan para mustahik 

tanpa perbedaan. Mereka diperlakukan sama. Pelayanan yang diberikan tanpa 

memihak, tetapi penuh ketulusan dan keikhlasan. Pelayanan prima yang 

diberikan dapat memberikan kepuasan bagi orang-orang yang berkepentingan 

baik muzakki maupun mustahik.  

2.Amanah  
 
 Sifat amanah merupakan sifat utama yang menjamin pengurusan harta 

zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada para mustahik. Karena, zakat adalah 

amanah yang harus disampaikan para ‘a>mil kepada mustahiknya. Menunaikan 

amanah adalah suatu kewajiban.573 Apabila amanah tidak dipelihara oleh seorang 

‘a>mil, maka banyak hal yang akan terjadi, antara lain: 1) Tujuan zakat tidak akan 

                                                
570 QS.al-An’a>m/6  ayat 152 
571 QS.al-Ma>idah/5:42 
572 QS.al-Nisa>/4:3 
573 QS.al-Nisa>/4:58 artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil; QS. al-Mu’minûn/23:8 
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tercapai; 2) Ketimpangan sosial tetap tidak mengalami perubahan; 3) 

Kemiskinan akan semakin merajalela. 4) Dapat memicu tingginya angka 

kejahatan sebagai akibat dari kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik. 

 Untuk memelihara amanah yang baik seorang pegawai hendaknya 

diberikan pendidikan kepribadian / pendidikan karakter. Hal ini sangat penting, 

agar seorang pegawai menyukai kebaikan dan manfaat untuk orang lain 

sebagaimana menyukainya untuk dirinya sendiri.574 Kepribadian yang tertanam 

dalam jiwa dapat melahirkan manfaat yang banyak bagi diri pelaku maupun bagi 

orang lain. 

3.Ih}sa>n 

 Berlaku ih}sa>n dalam bekerja merupakan bagian dari perintah agama 

sebagaimana diperintahkan ih}sa>n dalam beribadah, karena bekerja juga 

merupakan ibadah. Allah mewajibkan manusia untuk berlaku ih}sa>n dalam setiap 

perilaku.575 Ih}sa>n dalam bekerja adalah professional serta penuh kesungguhan. 

Berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku dalam pekerjaan serta 

memberikan pelayanan prima (service excellence).  

 Dengan profesionlisme yang tinggi, dapat memberikan pengaruh yang 

banyak bagi lembaga sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat untuk 

menitipkan zakat. Allah menyukai orang-orang yang teguh dalam memegang 

amanah, dan professional dalam bekerja.576  Salah satu ciri seorang profesional 

                                                
574Yu>suf Qard}awi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. oleh Didin 

Hafiduddin, dkk dari Dawr al-Qiya>m wa al-Akhla>q fî al-Iqtis}a>dî al-Isla>mi> (Jakarta: Robbani 
Press, 2001), 299 

575 Hal tersebut berdasar pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi: 

الذِّبحةَ والْيحد  إِنَّ اَهللا كَتب اِإلحسان علَى كُلِّ شيئ فَإِذَا قَتلْتم فَاحِسنوا الْقَتلَةَ وإِذَا ذَبحتم فَأَحِسنوا
 هتحذَبِي رِحلْيو هتفْرس كُمدرواه مسلم(أَح(  

“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (baik) dalam seala hal. Jika kalian 
menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang 
baik. Hendaknya seseorang diantara kamu menajamkan pisaunya dan mnegistrahatkan 
sembelihannya.” HR Muslim dari hadis Syadda>d bin Aus (1955) 

576  هنقتالً أَنْ يمع كُمدلَ أَحمإِذَا ع بحاَهللا ي  “Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang 

melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya secara itqan (professional)”.Lihat: Jala>l al-Dîn 
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adalah memiliki daya tanggap (Responsiveness) yang cepat atau responsif.  Para 

muzakki dan mustahik akan merasa senang apabila para ‘a>mil itu memiliki daya 

tanggap (responsive) terhadap permasalahan mustahik sertamemebrikan 

kemudahan bagi muzakki. 

4.Jujur (S}idq) 
 

Sifat jujur merupakan salah satu sifat yang dapat diimpelementasikan 

dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Sehingga ada istilah berkata jujur atau 

bertindak jujur. Berkata jujur berarti menyampaikan informasi yang benar tanpa 

adanya kebohongan, dan jujur dalam tindakan yaitu tidak melakukan 

penyimpangan atau penyelewengan. Oleh karena itu, kejujuran merupakan kunci 

dari kebaikan. Kebaikan akan melahirkan suatu kemudahan dan keleluasaan 

dalam hidup serta membawa kebaikan untuk hari kemudian.577 Kejujuran 

merupakan karakter dari para pemegang kebenaran.  

Kejujuran harus menjadi karakter dan sifat para pemegang amanah mulai 

dari awal hingga berakhirnya amanah. Sejak awal, kejujuran harus tertanam 

dalam jiwa seseorang dalam setiap langkah termasuk saat  bekerja yang menjadi 

bagian dari ibadah, sehingga keikhlasan menjadi motto utama.578 Jujur menjadi 

etos kerja579 setiap pegawai (‘a>mil) dan menjadi prinsip dalam melaksanakan 

                                                                                                                                 
‘Abd al-Rah{ma>n bin Abi Bakr, al-Suyûthî, al-Fath al-Kabi>r fi > Dhamm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi’ al-
S{aghi>r, No. 3563, Juz I (Bayru>t: Da>r al-Fikr, 1423H/2003M), tahqiq: Yûsuf al-Nabha>ni>,  329 

 ِسنحلَ أَنْ يما علِ إِذَا مامالْع نم بحالَى يعإِنَّ اَهللا ت “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang 

bekerja apabila bekerja ia melakukannya dengan secara ihsan.”Lihat: Jala>l al-Dîn ‘Abd al-
Rah{ma>n bin Abi Bakr, al-Suyu>thi>, al-Fath al-Kabi>r fi > Dhamm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi’ al-S{aghi>r, 
No. 3601, Juz I (Bayru>t: Da>r al-Fikr, 1423H/2003M), tahqi>q: Yu>suf al-Nabha>ni, 331 

577 HR Abdullah bin Mas’ûd tentang kejujuran ditakhrij oleh al-Bukha>ri dalam kita>b al-
adab. 

578 Niat yang baik (karena mengharap ridha Allah) akan berbuah kebaikan, sedangkan 
niat yang buruk akan membawa pelakunya pada keburukan pula. Dia hanya akan mendapatan apa 
yang dia niatkan, tidak mendapat keridhaan Allah. 

579 Etos dapat diartikan sebagai sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang 
dihadapi. Lihat: C. Geertz, Ethos, "Worlkd View and the Analysis at sacred symbol", dalam 
Interpretation of Culture (New York: Basic Book, 1973), 126. Adapun "kerja" adalah sesuatu 
yang dilakukan untuk mencari nafkah; pencaharian seperti berladang, berdagang, bekerja menjual 
jasa seperti dokter, perawat, konsultan, mengajar, dan sebagainya. Lihat: WJS Poerwadarminta, 
Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. ke-12, 492 
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pekerjaannya (al-s}idq fi> al-wafa). Seorang pegawai yang jujur berlaku sama 

dalam berbagai situasi apakah dalam sendiri atau banyak orang, apakah ada 

pimpinan atau tidak ada (al-s}idq fi> al-sirr wa al-‘ala>niyyah).580 Karena dalam 

dirinya tertanam keyakinan bahwa Allah selalu memperhatikannya. 

Pembentukan karakter dan mental jujur harus dilakukan setiap pegawai di semua 

lapisan. Seorang pemimpin menjadi suri teladan utama581 dalam mempraktikkan 

kejujuran. 

Sifat khianat (lawan dari jujur) sangat berbahaya bagi seorang ‘a>mil dan 

memiliki multiple efek negative sangat banyak. Zakat yang seharusnya 

disalurkan kepada mustahik tentu tidak akan terwujud jika para ‘a>mil berkhianat. 

Salah satu efeknya kemiskinan akan terus meningkat tanpa ada solusi akibat 

perilaku ‘a>mil yang tidak jujur.  

Betapa pentingya sifat kejujuran bagi setiap pegawai (‘a>mil) karena ‘a>mil 

yang jujur sangat berpengaruh bagi terlaksananya tujuan agama. Nabi 

Muhammad menyatakan dalam sabdanya bahwa seorang petugas zakat yang 

benar sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah.582 Pesan Nabi tersebut 

memiliki nilai yang sangat tinggi, karena seorang ‘a>mil sama dengan orang yang 

berjihad dalam menegakkan agama Allah.  

Seorang ‘a>mil menuntut para mustahik untuk menunaikan zakat sebagai 

perintah agama. Dengan zakat pula tegaknya syi’ar agama karena ada bagian 

                                                
580 Hasill penelitian yang dilakukan oleh Kurt Lewin dan rekan-rekannya di  University 

of Lowa menyimpulkan bahwa karakter pekerja yang bekerja dengan baik walaupun tidak ada 
pemimpin dipimpin oleh seorang pemimpin yang demokratis. Lihat: Richard L. Daft , 
Management (Jakarta: Salemba Empat, 2006), edisi terjemah, 320 

581 Hal tersebut perlu karena pendekatan perilaku sebagai dasar untuk mengeksplorasi 
bagaimana situasi-situasi organisasi mempengaruhi pendekatan pemimpin. Lihat Richard L. Daft 
, Management edisi terjemah (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 325 

582Bunyi hadis tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut: 

العامل على الصدقة باحلق كا الغازى ىف سبيل اهللا حىت يرجع : يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: عن رافع بن خديج قال
  )رواه امحد وابو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزمية.(

“Orang yang bertugas memungut zakat (‘a>mil) secara benar sama dengan seseorang yang 
berperang di jalan Allah hingga dia kembali pulang ke rumahnya. Lihat: Abû ‘Ubaid al-Qa>sim bin 
Sala>m, Kita>b al-Amwa>l  (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 407 
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sabilillah. Zakat juga dapat meneguhkan hati kaum d}uafa karena terpenuhinya 

kebutuhan hidup.  

5.Istiqamah (komitmen)  

Istiqamah  (komitmen) untuk berpegang teguh terhadap janji yang telah 

lakukan memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan sebuah organisasi atau 

lembaga. Komitmen harus dibnagun dalam diri setiap orang agar dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan perintah agama serta aturan yang berlaku. 

Tanpa adanya komitmen yang kuat atas aturan syari’at tidak akan terwujud visi 

dan misi yang ditetapkan. Tanpa komitmen sebuah organisasi atau persahaan pun 

tidak akan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, membangun 

komitmen dalam diri setiap pegawai harus dilakukan.   

Memegang teguh komitmen terhadap amanah adalah suatu keharusan, 

karena sifat mendua atau pengingkaran merupakan suatu bentuk kezaliman yang 

dapat membawa petaka. Seorang pegawai zakat yang melakukan kezaliman sama 

seperti orang yang menolak pembayaran zakat.583 Orang yang melakukan 

kezaliman jelas sama seperti orang yang mengingkari pembayaran zakat. Karena, 

apabila seorang ‘a>mil tidak memiliki komitmen terhadap tugas, maka tidak 

mungkin dan azakat dapat terkumpul dan tujuan zakat tidak akan terealisir.  

Oleh karena itu, kezaliman seorang pegawai (‘a>mil) sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan realisasi zakat. Besar kecil dana zakat yang terkumpul 

salah satunya karena komitmen dari para petugas (‘a>mil). 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun komitmen 

para pegawai. Pertama: menciptakan suasana kondusif di lingkungan kerja. 

Kedua, memberikan motivasi . Ketiga, memberikan reward (hadiah) atau pujian 

atas prestasi yang dihasilkan oleh para pegawai.  

                                                
583Nabi bersabda:  

  )رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزمية ىف صحيحه(املعتدى ىف الصدقة كمانعها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
Artinya:”Orang yang melakukan kezaliman & kecurangan di dalam zakat, mak adia sama dengan 
orang yang menolak membayar zakat.Lihat: Abu> ‘Ubaid al-Qa>sim bin Sala>m, Kita>b al-Amwa>l, 
(Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 407 
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6.Humanis (Menjaga nilai-nilai persaudaraan (ukhuwwah) /empati 
 

Suasana penuh kekeluargaan dalam lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor yang dapat mendukung terciptanya kerukunan dan ketenangan bagi 

para pegawai. Keakraban yang terjadi antar pegawai dapat menangkal terjadinya 

kecemburuan yang terjadi sehingga tidak akan muncul perilaku-perilaku yang 

merugikan lembaga. Sifat pegawai yang penuh keakraban dapat menjaga 

dinamisme sebuah lembaga untuk tetap eksis dan meningkatkan hasil sesuai 

denga target yang diinginkan . Sebaliknya, apabila para pegawai saling cemburu 

dan tidak memiliki persaudaraan akan menimbulkan kehancuran bagi sebuah 

lembaga atau perusahaan . Karena, tidak adanya kesatuan antar pegawai akan 

menyulitkan bagi seorang pimpinan dalam melakukan koordinasi kerja serta 

melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. 

 Sifat empati harus dibangun pada diri setiap pegawai dan dipraktikkan 

dalam melayani mitra kerja atau orang lain yang membutuhkan pelayanannya. 

Empati tercermin dalam sikap, respon dan tindakan dimana pegawai dapat 

merasakan apa yang sedang dirasakan oleh mitra.   

7.Muslim  

Seorang ‘a>mil tentu harus seorang muslim. Tidak boleh seorang non 

muslim menjadi pegawai lembaga zakat. Umar pernah menegur seorang pegawai 

zakat yang non muslim. Dia juga harus sudah mukallaf dan memiliki 

pengetahuan tentang masalah hukum zakat.584 Dalam melakukan aktifitas kerja, 

setiap orang melakukannya dengan menggunakan berbagai potensi yang dimiliki 

berupa potensi fisik maupun rohani. Fisik terdiri dari panca indera disertai tangan 

dan badan. Sedangkan potensi rohani berupa akal, hati, insting, naluri, 

kesungguhan, kesabaran, dan sifat psikologis lainnya yang mendukung aktifitas 

bekerja. 

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi seorang ‘a>mil terkait dengan 

keilmuan (intelektualitas), kepribadian, dan managerial. Keilmuan sebagai 

                                                
584Yu>suf al-Qard}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Juz II (Kairo: Maktabah Wahbah, 1414H/1994M), 

Cet. Ke- 21, 626-627 
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sesuatu yang penting dalam hal memberikan penjelasan kepada muzakki yang 

bertanya tentang zakat atau memebrikan penerangan terkait-masalah-masalah 

zakat. Sementara kepribadian menyangkut masalah amanah dan adil dalam 

menjalankan tugas. 

 Unsur kepribadian sangat berpengaruh bagi efektivitas dana ZIS. Karena, 

tanpa adanya sifat amanah yang dimiliki para pegawai (‘‘a>mil), maka zakat tidak 

akan sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Apalagi apabila 

seorang pegawai menggelapkan dana zakat, maka kehancuran akan terjadi. 

Disinilah mutu dari SDM ‘a>mil zakat yang harus menjadi karakter utama bagi 

keberhasilan zakat. Kepribadian yang paripurna haru sdidukung oleh kemampuan 

manajerial, karena pegaturan dan penyaluran harta ZIS memerlukan koordinasi 

yang baik serta berbagai pertimbangan-pertimbangan yang terkait kemaslahatan 

para mustahik. 

 
d.Pemberdayaan ‘a>mil (Empowering the Worker) 

 
Dalam upaya meningkatkan kemampuan ‘a>mil perlu adanya pendidikan 

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya merupakan pemberdayaan 

bagi para ‘a>mil untuk mencapai kompetensi  yang optimal sehingga memiliki 

pretasi kerja yang tinggi. Pendidikan dan pelatihan dapat berbentuk kegiatan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan ketermapilan melalui pembelajaran secara 

khusus, maupun pemberian kewenangan dalam melaksanakan tugas khusus serta 

kewenangan untuk mengambil keputusan yang dihadapi berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya.  

Dalam upaya mendapatkan ‘a>mil yang berkualifikasi baik harus dilakukan 

tahapan sebagai berikut: 

a) Seleksi dengan merekrut orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan memiliki 

perhatian penuh terhadap apa yang mereka kerjakan. 

b) Uji kompetensi menyangkut keilmuan dan kepribadian seperti:  kejujuran 

(honesty), kepedulian (care), rasa hormat (respect), kesamaan (equality), 

kerjasama (teamwork), pengakuan (recognition), dan kepercayaan (trust). 
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c) Sertifikat sebagai pengakuan terhadap prestasi ‘a>mil bagi mereka yang telah 

melakukan suatu pekerjaan. Adanya sertifikat dapat menjadi pertimbangan 

bahwa orang tersebut memiliki kualiafikasi dan dinyatakan  lebih baik 

daripada yang lainnya.  

Apabila ‘a>mil yang ada belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, 

maka upaya pemberdayaan pegawai (‘a>mil) merupakan sesuatu yang penting agar  

mereka merasa memiliki lembaga dan tanggung jawab atas keberadaan dan 

pekerjaannya dengan pemberian kepercayaan penuh.  ‘a>mil dapat melakukan 

layanan prima  (service excellence) sehingga diharapkan mampu memberikan 

kepuasan bagi mustahik dan muzakki secara proporsional. Terdapat empat unsur 

utama dalam konsep pelayanan prima, yaitu: kecepatan dalam malayani, 

ketepatan dalam pemberian dana zakat, keramahan melayani mitra dan 

memberikan suasana nyaman. Pelayanan prima dapat menarik para mustahik 

dalam memberikan kepercayaan kepada lembaga.  

 
6.Manajemen Dana ZIS 
 
a.  Jenis Dana 
 
 Jenis dana yang dikumpulkan lembaga zakat dapat berupa infak yang 

bersifat wajib atau sunnah. Sesuatu  yang bersifat wajib yaitu zakat baik zakat 

harta (mal) maupun zakat fitrah. Adapun dana lain yang bisa ditampung yaitu 

wakaf, infak, dan sedekah. Dana infak dan sedekah berbeda dengan dana zakat. 

Terkadang infak dan sedekah itu berupa uang kecil recehan sebagai dana amal 

(charity). Dana yang ditampung bisa berasal dari individu maupun lembaga atau 

perusahaan. Dana perusahaan yang ditampung lembaga zakat dapat pula berupa 

dana sosial perusahaan / coorporate social responsibility (CSR). Selain itu, 

perusahaan atau sebuah lembaga dapat menampun zakat dari karyawannya dan 

dititipkan ke lembaga zakat. 

 Lembaga zakat yang mendapat kepercayaan menampung zakat maupun 

infak sedekah harus menyalurkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Khusus dana zakat, penyalurannya sudah pasti ditentukan oleh al-Qur’an 
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sehingga jelas. Dalam hal pendayagunaan dana infak dan sedekah agar memberi 

manfaat yang besar, maka perlu strategi yang tepat. Untuk itu, dana yang 

terkumpul tidak habis dalam waktu relative cepat, melainkan dana tersebut dapat 

berkembang dan memberi manfaat pada banyak orang. Dana zakat, infak, 

maupun sedekah diberikan kepada kaum d}uafa dalam berbagai program terkait 

sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.585 Semua program yang dilakuakn 

berdasarkan pada pertimbangan yang matang sehingga tidak efesiensi dan 

terhindar dari pemborosan atau penggunaan dana yang berlebihan tetapi kurang 

manfaatnya.  

 Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang penting bagi lembaga 

pengelola zakat. Bank menjadi bagian penting dalam penghimpunan dana zakat. 

Dalam hal ini, hendaknya lembaga pengelola zakat menggunakan bank syari’ah 

sebagai mediator dalam pengumpulan dana zakat terkecuali dalam keadaan 

darurat misalnya muzakki yang akan menyalirkan dana zakat tidak mendapatkan 

bank syari’ah. Namun, tampaknya hal tersebut untuk saat ini sangat kecil 

kemungkinannya mengingat bank syari’ah sudah ada hamper di seluruh pelosok 

tanah air. Penggunaan bank syari’ah sebagai mediator turut mensosialisasikan 

sistem shariah di Indonesia.  

b.Teknik Pengumpulan  
 

Teknik Pengmpulan Dana Zakat memiliki beberapa prinsip mutu, yaitu: 

mudah  dijangkau, efektif dalam pengumpulan, serta hemat dalam 

pembiayaan.586 Berdasarkan data-data hasil penelitian dari lembaga pengelola 

zakat baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat teknik pengumpulan 

zakat adalah sebagai berikut: 

8. Media yang digunakan: Cetak, elektronik, internet, dan media komunikasi. 

Dalam hal ini ada beberapa cara, yaitu: 

                                                
585Mohzer Kahf,   Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi 

Islam) (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 120   
586 Biaya yang tinggi dalam upaya pengumpulan zakat hendaknya dihindari apalagi 

menjadi beban dan lebih tinggi dari bagian untuk mustahik khususnya d}u’afa. 
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1) Media Compaign yaitu penggunaan media yang mempublikasikan 

kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau yang 

mendapatkan kesulitan disertai kegiatan penyaluran dana oleh lembaga 

zakat.  

2) Direct Mail, yaitu penyebaran brosur untuk menjaring donatur tetap 

(muzakki) 

3) Telefundrinsing, yaitu dengan melakukan kontak dengan muzakki. 

Telepon dilakukan sebagai tindak lanjut (follow up) dari brosur yang 

sudah didisi oleh calon muzakki. Apabila sudah menjadi muzakki tetap, 

telefundrising ini digunakan untuk mengingatkan muzakki tentang 

kewajibannya menunaikan zakat. 

9. Direct fundrising yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan para 

muzakki yang dikenal dengan istilah jemput zakat atau tim silaturrahmi 

(istilah di DPU DT)  

10. Kerjasama program biasa dilakukan antara lembaga zakat dengan perusahaan 

dalam bentuk kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan atau pemilik dana. 

11. Special event, yaitu sebuah kegiatan untuk mengumpulkan dana. Misalnya, 

peringatan hari besar, konser amal, dan lain-lain. 

Badan Amil Zakat memiliki unit pengumpul zakat (UPZ) yang berfungsi 

sebagai pemungut zakat untuk disalurkan ke BAZNAS. Unit pungut zakat 

tersebut ada di beberapa departemen587 serta beberapa negara .588 Keberadaan 

unit pungut zakat memberikan kemudahan bagi para muzakki yang akan 

menyalurkan zakat.  

Dari berbagai bentuk pengumpulan dana di atas ada yang membutuhkan 

biaya (cost) yang rendah dan ada pula yang tinggi. Lembaga Amil Zakat 

hendaknya memiliki evaluasi terhadap sistem pengumpulan dana yang dilakukan 

                                                
587Contohnya :UPZ Depdagri, UPZ Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi, UPZ Depag RI, 

UPZ Dephan, dan UPZ Departemen SDM . Sumber.www.baznas.go.id 
588Contoh UPZ yang berada di luar negeri yaitu UPZ BAZNAS yang berada di beberapa 

Negara seperti UPZ Kedubes RI Roma UPZ Kedubes RI Sana'a – Yaman, dan lain-lain. 
Sumber.www.baznas.go.id 
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dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitasnya. Evaluasi terhadap sistem 

pengumpulan dana zakat dapat menjadi bahan dalam upaya peningkatan dan 

perbaikan secara berkesinambungan sehingga dana zakat yang terkumpul lebih 

banyak dan manfaat penggunaannya pun lebih tampak. 

Usaha memasyarakatkan zakat serta informasi lembaga pengelola zakat 

harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam hal ini peran pemerintah sangat 

penting untuk memberikan informasi dan anjuran untuk menyalurkan ZIS lewat 

lembaga pengelola zakat yang resmi serta telah mendapat izin dari pemerintah. 

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berperan dalam membantu kamu 

d}uafa (fakir miskin) khususnya serta mustahik lainnya beban pemerintah sangat 

terbantu. Sehingga, peran pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat semestinya menjadi suatu kewajibannya. 

Untuk  menginformasikan keberadaan lembaga pengelola zakat baik 

Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, pemerintah dapat membantu 

dengan fasilitas yang ada seperti Televisi Repubik Indonesia atau Radio 

Republik Indonesia yang memiliki daya jangkau yang sangat luas mencakup 

seluruh wilayah Indonesia.589 Untuk masalah ini, peran serta pemerintah secara 

politis sangat diperlukan. Karena, zakat sebagai bagian pelaksanaan ibadah bagi 

umat Islam dilindungi oleh UUD 1945590, dan operasional pelaksanaan secara 

politik berada pada kementerian Agama yaitu Direktorat Jenderal Bimas Islam 

dan Haji. 

Untuk mendapatkan peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul 

selain strategi yang digunakan perlu juga adanya penyebaran informasi atau 

sosialisasi kewajiban zakat kepada masyarakat. Zakat sebagai kewajiban setiap 

muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat nishab dan haul difahami 

sebagian masyarakat berbeda. Misalnya, harta yang wajib dizakati terbatas pada 

                                                
589Upaya kerjasama dapat dilakukan antara Kementerian Agama dengan  kementerian 

Kominfo.  
590Pasal 29 ayat (2) berbunyi :”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayannya 
itu.  
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makanan pokok, ternak, emas, maupun barang tambang sebagaimana terdapat 

dalam hadis atau kitab-kitab fikih klasik. Keberadaan zakat profesi591 atau zakat 

perniagaan yang berasal dari sumber-sumber selain jual beli masih asing pada 

sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi tentang harta benda 

wajib zakat serta kelembagaan zakat.  

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sosialisasi zakat 

kontemporer di kalangan para khat}ib dan da’i serta ulama yang ada di Indonesia. 

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam masalah ini urgen baik tingkat pusat, 

daerah, kabupaten/Kota, tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan atau desa. 

MUI pada setiap jenjang dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan zakat 

serta lembaga zakat di wilayah kewenangannya.  

Demikian pula keberadaan para penyuluh agama sangat penting agar 

materi zakat termasuk bagian dari materi yang harus disosialisasikan kepada 

masyarakat. Pengetahuan tentang zakat masuk dalam kurikulum pendidikan 

agama Islam secara lebih komprehensif termasuk kelembagaan zakat, sehingga 

para siswa memahami keberadaan zakat dan lembaganya. Pengetahuan tentang 

kelembagaan zakat harus diketahui umat Islam sejak dini. 

c.Pengelolaan dan Pendayagunaan 

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat berpijak kepada landasan filosofis 

penyaluran zakat sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an al-Taubat ayat 60. 

Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut bahwa zakat diperuntukkan bagi 

kelompok fakir, miskin, ‘a>mil zakat, muallaf, memerdekakan hamba sahaya, 

membebaskan orang yang berutang, untuk sabilillah, dan orang yang sedang 

dalam perjalanan.  

Apabila dilihat dari sifat kebutuhannya, ada yang bersifat jangka pendek, 

dan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek, maksudnya yaitu pemenuhan 

kebutuhan yang dapat selesai dalam waktu relatif cepat, tidak membutuhkan 

                                                
591Zakat profesi yaitu zakat penghasilan yang diusahakan menurut keahlian, baik 

keahlian itu dilakukan sendiri maupun bersama. Istilah tersebut dipopulerkan oleh Yusuf al-
Qardhawi dengan nama kasb al’amal wa al-Mih}n al-H{urrat. Lihat: Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-
Zakah  (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1969), 487. 
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waktu lama. Sedangkan kebutuhan jangka panjang yaitu pemenuhan kebutuhan 

yang membutuhkan waktu relative lama sehingga memerlukan perencanaan yang 

lebih matang. Kategori kelompok yang membutuhkan dana zakat dalam waktu 

jangka pendek yaitu  riqa>b, orang yang berutang dan ibnu sabi>l (orang yang 

sedang dalam perjalanan). Orang yang memerdekakan (riqa>b) membutuhkan dana 

zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Maka, zakat yang diberikan 

bisa langsung digunakan untuk biaya menjadikan dirinya bebas dari perbudakan. 

Demikian pula orang yang berutang, jika pemberian zakat itu untuk melunasi 

utangnya, maka dia akan berkurang bebannya. 

Namun, jika seseorang memiliki utang tetapi memiliki kekayaan yang 

cukup, dia tidak berhak menerima zakat.592 Orang yang dalam perjalanan (ibnu 

sabi>l) termasuk kelompok yang membutuhkan bantuan dalam jangka pendek. 

Mereka hanya diberi untuk menutupi kebutuhan atas kesulitan yang didapatkan 

dalam perjalanan. Orang yang berperang mendapatkan bantuan dalam jangka 

pendek, karena mereka mendapatkan zakat pada saat mereka menjalankan tugas. 

Selain itu, kelompok muallaf termasuk kelompok orang yang membutuhkan 

bantuan jangka pendek. Namun, muallaf tidak selalu diberi zakat tergantung 

kepada kondisinya.593 Jika mereka orang yang lemah dari aspek ekonomi maka 

mereka berhak mendapatkan zakat.594 Dalam masalah kelompok mu’allaf telah 

terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.  

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mustahik zakat seperti orang yang 

berutang, ibn sabi>l, orang yang berperang, dan hamba sahaya mendapatkan 

                                                
592Muh}ammad bin Idri>s al-Sya>fi’i>, al-Umm, Juz II (Ttp:Da>r al-Ma’rifah, 1393H), 72  
593Umar bin Khaththab berpendapat bahwa muallaf hanya ada pada awal Islam, yaitu 

masa Rasulullah masih hidup dan Islam masih lemah. Namun, ketika Islam sudah kuat, tidak ada 
lagi muallaf. Lihat: , Muh}ammad Abd al-‘Azi>z al-Halawi>,  Fatwa dan Ijtihad Umar bin 
Khaththab, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), terj. Wasmukan dan Zubeir Suryadi, 112-114. 
Pendapat ini juga menjadi pegangan dalam mazhab Maliki. Menurut mereka bahwa muallaf diberi 
zakat untuk melemahkan hati mereka agar cenderung kepada Islam serta mereka tidak disakiti 
oleh orang islam. Lihat:Abd al-Rah}ma>n Shiha>b al-Di>n al-Baghda>di>, Irsha>d al-Sa>lik, Juz I, (Ttp: 
Shirkat al-Afriqiyyah, t.t),  67 

594Muh}ammad bin Idri>s al-Sya>fi’i>, al-Umm, Juz II, (Ttp:Da>r al-Ma’rifah, 1393H),  72 
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bagian zakat sesuai kebutuhan tanpa ada tambahan.595 Pendapat demikian karena 

keadaan ibnu sabi>l, ghari>m, sabililla>h, dan orang yang berutang kondisinya 

temporal sehingga pemberian zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan yang 

mendesak atas keadaannya. Namun, pemberian zakat itu dapat dikatakan 

tercapai manakala mustahik zakat mencapai tujuan yang diinginkannya. 

Misalnya, zakat memberi manfaat apabila telah dapat membebaskan perbudakan 

dari seseorang. 

Sementara kelompok yang termasuk dalam kategori jangka panjang yaitu 

kelompok fakir dan orang-orang miskin.596 Mereka merupakan kelompok yang 

membutuhkan zakat untuk melepaskan diri dari kekurangan sehingga mereka 

dapat mencukupi kebutuhannya. Mereka tidak secara langsung seluruh 

kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga memerlukan waktu cukup panjang. 

Dalam masalah ini, zakat memerlukan pengaturan  dan manajemen yang baik 

dalam memberi solusi bagi pemenuhan kebutuhan hidup fakir miskin.  

 Berdasarkan pada filosofi zakat yang bertujuan untuk membantu orang-

orang lemah agar mereka memiliki kekuatan untuk menunaikan perintah Allah 

memegang teguh tauhid serta beribadah597, maka pengelolaan dan 

pendayagunaan zakat berpijak pada prinsip penguatan orang-orang lemah yang 

membutuhkan bantuan terutama kelompok fakir miskin (d}uafa). Bentuk 

pengelolaan dan pendayagunaan zakat terhadap kelompok miskin (sebutan 

kelompok fakir miskin) memperhatikan kondisi keimiskinan yang dikategorikan 

                                                
595Ibnu Quda>mah, al-Mughni>, Jilid II,  670 
596 Dalam pandangan ulama Hanafi kelompok miskin lebih buruk keadaannya daripada 

orang fakir. Konsepsi fakir berdasar al-Qur’an surat al-Baqarah:273, sedangkan konsep miskin 
berdasar surat al-Insận ayat 8. Lihat: Shams al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsu>t}, Juz III, (Beirût: Da>r 
al-Fikr, 1421H/2000M), hlm 14. Sedangkan menurut al-Sya>fi’i> bahwa  kelompok fakir lebih 
buruk keadaannya daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau 
pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak 
memiliki pekerjaan dan kekayaan, baik mereka minta-minta atau tidak.Lihat: Muh}ammad bin 
Idri>s al-Sya>fi’i>, al-Umm, Juz II, (Ttp:Da>r al-Ma’rifah, 1393H), 71 

597‘Ali Ah}mad al-Jurja>wi>, H{ikmah al-Tashri>‘ wa Falsafatuh (Jedah: al-H{aramayn, t.t.), 
Juz I, 169  
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empat pola, yaitu persistent poverty598, cyclical poverty,599 seasonal poverty600, 

dan accidental poverty.601 Semua pola kemiskinan yang ada memiliki 

karakteristik masing-masing dan harus dilihat upaya pemulihannya dengan 

memperhatikan berbagai aspek sehingga ditentukan skala prioritas. Aspek-aspek 

yang harus diperhatikan yaitu tingkat kebutuhan, keterampilan yang dimiliki, 

waktu yang dibutuhkan, wilayah tempat tinggal, serta keterampilan (skill) yang 

dimiliki. 

 Karakteristik masyarakat miskin yang ada diidentifikasi dengan 

memperhatikan aspek-aspek tersebut. Apabila telah diketahui karakternya, serta 

wilayah dan kemampuan yang dimiliki, maka dapat dilakukan identifikasi 

terhadap karakter yang ada untuk melihat skala prioritas yang dilakukan dengan 

mempertimbangka tingkat kebutuhan yang ada dan mendesak. Karena paradigma 

kebutuhan primer yang ada di abad globalisasi informasi, telah mengalami 

perubahan tidak lagi terfokus pada sandang, pangan, dan papan. Kepemilikan 

barang-barang yang asalnya dianggap  mewah saat ini telah berubah. Misalnya, 

telepon genggam seolah-olah lebih penting daripada pangan.  

Masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah, sulit untuk memenuhi 

kebutuhan pangan sehari-hari lebih rela menyisihkan uangnya untuk 

mendapatkan telepon genggam. Jadi, fasilitas informasi saat ini melebihi 

kebutuhan pokok untuk hidup. Oleh karena itu, adanya pendidikan karakter bagi 

masyarakat dalam menghadapi arus informasi global yang sangat cepat 

                                                
598Persistent poverty yaitu kemiskinan yang berlangsung lama dan turun temurun, atau 

disebut kemiskinan structural. Misal fakir-miskin yang termasuk kemiskinan kronis. Lihat: 
Bachtiar Chamsyah, Teologi Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 
2006), Cet. I, 17  

599Cyclical Poverty yaitu kemiskinan yang mengikuti siklus pertumbuhan ekonomi seara 
keseluruhan. Lihat: Bachtiar Chamsyah, Teologi , 17   

600Seasonal poverty yaitu kemiskinan musiman seperti kasus nelayan dan petani pangan. 
Lihat: Bachtiar Chamsyah, Teologi ,17   

601Accidental poverty yaitu kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak 
dari suatu kebijaksanaan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan. Kemiskinan jenis 
tersebut termasuk transient poverty (kemiskinan sementara ) yaitu kemiskinan yang ditandai 
dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara sementara akibat 
perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis.Lihat: Bachtiar Chamsyah, Teologi ,  17 
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merupakan sesuatu yang penting.  Kepentingan pendidikan karakter berkaitan 

erat dengan upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin 

melalui penyaluran dan pendayagunaan zakat.  

 Perlunya pengaturan (manajemen) zakat untuk memenuhi kebutuhan fakir 

miskin dengan memperhatikan sebab-sebab kemiskinan yang terjadi, potensi 

yang mereka miliki, serta pendukung lain seperti lingkungan tempat tinggal. 

Pemberian motivasi dan pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki skill sangat 

penting.  

 

7.Sifat Pengelolaan Organisasi 

Dalam upaya menghindari terjadinya penyelewengan dan menjaga 

kesinambungan program peningkatan kesejahteraan masyarakat baik program 

ekonomi maupun non ekonomi perlu dilakukan suatu sistem administrasi yang 

jelas. Seluruh kesepakatan dilakukan secara tertulis. Prinsip pengelolaan 

dibangun atas prinsip ”Good Organization Governance” yaitu organisasi yang 

bersifat accountable 602, transparan603, dan profesional.604 Prinsip organisasi 

tersebut harus dijalankan dengan baik serta difahami oleh semua 

pegawai/pekerja. Setiap pegawai memahami tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh 

organisasi, dalam istilah management biasa disebut MBO (management by 

objectives). Yaitu adanya pengetahuan yang dimiliki pegawai menyangkut 

tujuan, arah serta kerangka dasar tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 

organisasi.  

                                                
602Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan orang yang 

melakukan utang piutang untuk ditulis. Hal in penting agarterhindar dari usaha penipuan atau 
pengingkaran terhadap utang. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap perilaku manusia dalam 
bermua’amalah.   

603Dalam al-Qur’an surat al-Qashash/28:26 menyebutkan bahwa orang yang patut untuk 
diangkat sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya/jujur (al-amin). Kejujuran dalam 
menyampaikan setiap kegiatan organisasi khususny aberkaitan dengan masalah adminsitrasi 
keuangan. 

604Gambaran professional dalam al-Qur’an surat al-Qashash ayat 26 yaitu pekerja yang 
kuat. Pekerja yang kuat yaitu pekerja yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Pekerja yang terlatih adalah pekerja yang professional. Pada saat ini, pekerja 
profesional yaitu pegawai yang melakukan kegiatannya berdasarkan pada kemampuan yang 
dihasilkan dari proses pendidikan.   
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Manajemen berbasis tujuan (MBO) sesungguhnya merupakan prosedur 

pengembangan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja di bawah stnadar untuk mencapai kinerja yang dapat diterima.605 

Sehingga dapat memeprteguh kinerja yang dapat menghasilkan tujuan, kontibusi 

yang unik bagi personal, dan penyempurnaan organisasi. Aplikasi MBO pada 

lembaga pengelola zakat yaitu adanya pengetahuan ‘a>mil/ pegawai dalam 

memahami tujuan, sasaran, serta kerangka dasar dari organisas zakat. Hal ini 

penting karena lembaga pengelola zakat memiliki tujuan dan arah yang 

dtetapkan berdasarkan prinsip-prinisp syari’ah.   

 Sebagai organisasi, lembaga pengelola zakat pun menjalankan fungsi 

organisasi yaitu perencanaan (planning)606, pengorganisasian (organizing)607, 

memerintah (leading),608 melakukan koordinasi (coordinating), dan pengendalian 

(controlling). Semua fungsi organisasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.  

 Sebagai organisasi yang berprinsip syari’ah, maka landasan utama dalam 

organisasi mengacu pada prisip syari’ah. Lembaga pengelola zakat merupakan 

lembaga non profit oriented yang mendapatkan amanah mediasi penyampaian 

dana zakat sangat penting keberadaannya menjadi agen perubah (agent change) 

bagi kehidupan mustahik. Tanpa keberadaan ‘a>mil yang amanah dalam lembaga 

zakat tidak mungkin dapat terealisasi pelayanan dan distibusi zakat sampai 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya.   

Untuk membangun kepercayaan (trust), layanan prima  (service 

excellence) harus selalu dipraktikkan dalam berhubungan dengan mitra baik 

mustahik maupun muzakki. Cepat tanggap atas keadaan mustahik merupakan 

sifat karakter ‘a>mil pegawai lembaga pengelola zakat disamping sifat jujur dan 

                                                
605R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), Cet.. IV, 403  
606Planning yait penentuan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Lihat:Kathryn M. 

Bartol & David C. Martin, Management  (The McGraw-Hill, 1991), 5  
607Yakni proses mobilisasi bahan materil dan SDM guna melaksanakan rencana mencapa 

kesuksesan. . Lihat:Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, 6  
608 Yaitu memberikan arahan kepada pekerja untuk melaksanakan tugas mencapai tujuan 

organisasi. . Lihat:Kathryn M. Bartol & David C. Martin, Management, 7  
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amanah. Unsur layanan prima seperti  kecepatan, ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan harus senantiasa dipegang teguh demi terwujudnya tujuan zakat 

dengan adanya kepercayaan (trust) yang tinggi dari masyarakat (muzakki). 

 Untuk mencapai tujuan organisasi zakat yang berpegang teguh pada 

prinsip syari’ah harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki 

keterampilan baik pada tataran konsep maupun praktik. Kompetensi utama 

menyangkut pengetahuan zakat serta nilai-nilai yang terkandung dalam zakat 

(maqashid al-shari’ah fi al-zakah).  

 Kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu : keterampilan 

konseptual (conceptional skill)609, keterampilan berkomunikasi/berhubungan 

dengan orang lain (humanity skill), keterampilan teknis (technical skill), 

keterampilan mengatur waktu, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan.   

Keterampilan   konsep dibutuhkan dalam membuat ide dan gagasan bagi 

kemajuan organisasi. Fokus utama kemajuan organisasi lembaga zakat adalah 

meningkatkan performance organisasi agar lebih amanah serta memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan para mustahik. 

Rencana kerja dibuat agar dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam satu 

masa yang ditentukan. Adanya evaluasi dapat menjadi kontrol dalam 

memperbaiki kekurangan yang ada. 

 Keterampilan berkomunikasi sangat penting bagi pemimpin dalam 

menjalin keharmonisan hubungan dengan pegawai salah satunya adalah upaya 

membantu pegawai dalam mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam 

pekerjaan.610 Komunikasi juga sangat efektif dalam membangun relasi atau 

networking dengan orang , atau lembaga lain. Betapa pentingnya komunikasi 

bagi setiap pemimpin, karena salah satu tantangan besar dalam organisasi antara 

lain cara menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan cara 

                                                
609Keterampilan konsep meliputi pengetahuan yang mendalam tentnag masalah zakat 

baik dari aspek hukum zakat besertaa ketentuannya, penentuan mustahik yang berhak menerima 
zakat. Seorang pemimpin memahami konsepsi manajemen organisasi zakat.  

610Model seperti demikian menurut Manz dan Sims dinamakan pemimpin luar biasa. 
Lihat: R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja 
Perusahaan  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), terj. Deddy Mulyana, Cet. IV,  302  
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menerima informasi dari seluruh bagian organisasi.611 Sehubungan dengan 

komunikasi, seorang pemimpin Lembaga Pengelola Zakat dituntut agar dapat 

melakukan networking dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam hal 

pengumpulan dana zakat, pengelolaan, maupun pemberdayaan mustahik.  

 Zakat sebagai social capital yang berbasis agama adalah instrumen 

pemberdayaan masyarakat miskin dan sekaligus jaminan sosial. Walaupun 

demikian, zakat tidak termasuk salah satu jaminan sosial seperti yang tercantum 

Undang-undang Jaminan Sosial (SJSN) No. 40 Tahun 2004.612 Akan tetapi, 

sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah,  masalah zakat secara substantif 

terkandung dalam Pasal 28 E (1) yang berbunyi bahwa setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara, dan meningalkannya, serta berhak kembali.  

 Pasal tersebut merupakan jaminan akan kebebasan menjalankan ibadah 

bagi setiap pemeluk termasuk menunaikan zakat bagi umat Islam. Selain itu, 

adanya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat 

merupakan salah satu dari adanya peran pemerintah, walaupun dalam operasional 

masih banyak kekurangan dan menimbulkan banyak persoalan sehingga perlu 

upaya perbaikan agar pengaturan kelembagaan zakat semakin baik sehingga 

zakat dapat memiliki pengaruh besar bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat. 

 Sementara itu, kemampuan teknik yang diperlukan oleh seorang 

pemimpin mencakup pengaturan organisasi yang menjadi wewenangnya. Dalam 

organisasi pengelola zakat, keterampilan pemimpin meliputi kemampuan 

mengorganisasikan pegawai dalam penghimpunan zakat, pengelolaan, serta 

penyaluran dan pendayagunaan zakat. Seorang pemimpin juga haru mampu 

mempertimbangkan atau melihat situasi dan kondisi saat mengambil kebijakan. 

Penyaluran zakat yang utama sesuai dengan ketentuan syari’ah menyangkut 

                                                
611R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi, 170  
612Jaminan sosial yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Sosial No. 40 Tahun 2004 

meliputi: jaminan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan terhadap kematian.  
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ashnaf (kelompok) yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Karena struktur 

organisasi/ lembaga zakat terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas, dan 

pelaksana maka pemimpin yang menjadi unsur pelaksana dapat bekerjasama 

dengan unsur pertimbangan dan pengawas dalam mengambil kebijakan. 

 Organisasi pengelola zakat yang terdiri dari pihak pemerintah (Badan 

Amil Zakat) dan badan pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat (LAZ) 

tetap dapat dijalankan. Keberadaan Badan Amil Zakat pemerintah merupakan 

salah satu bagian dari pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 tentang 

pelaksanaan agama bagi pemeluknya.  

 Atas dasar itu, lembaga zakat yang di berada di bawah pemerintah sah 

tetap berlaku. Adapun lembaga pengelola zakat yang didirikan masyarakat tetap 

dipertahankan karena pemerintah tidak  mampu menyelesaikan problem sosial 

yang ada khususnya peningkatan kesejahteraan kaum d}uafa (fakir miskin). 

Apalagi dengan banyaknya penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintah 

terkait masalah keuangan (seperti pajak) akan semaikn sulit bagi pemerintah 

untuk menarik kepercayaan (trust). Oleh karena itu, peran lembaga pengelola 

zakat yang dikelola oleh masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu 

pemerintah. 

 Masalah penting yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan mutu 

lembaga zakat adalah adanya lembaga yang befungsi melakukan pengawasan 

terhadap kinerja lembaga pengelola zakat. Demikian pula kerjasama lintas bidang 

di lembaga pemerintah sangat penting.  

 Lembaga pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan lembaga zakat 

harus lembaga yang memiliki otoritas serta terdiri dari orang yang memiliki 

keahlian di bidang zakat misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)613. 

Sebagaimana diketahui bahwa MUI ada pada setiap jenjang mulai dari tingkat 

pusat, daerah kabupaten/kotamadya, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan 

(Desa). Demikian pula, keberadaan Lembaga Amil Zakat yang banyak di kantor-

                                                
613MUI merupakan lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan 

terhadap kinerja lembaga pengelola zakat. Saat ini, anggota MUI yang masuk menjadi Dewan 
Syari’ah Nasional menjadi pengawas bank-bank shari’ah. 



280 
 

kantor atau bank pemerintah maupun swasta hendaknya melakukan sinergi 

dengan Badan Amil Zakat atau LAZ yang mendapat izin resmi. Hal ini sangat 

penting agar upaya peningkatan kesejahteraan kaum d}uafa dapat mudah 

dilakukan. Sifat egois antar lembaga harus dihilangkan dengan mengedepankan 

tujuan disyari’atkannya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan kaum d}u’afa>. 

  Lembaga Amil Zakat yang dibetuk di kantor-kantor atau lembaga 

keuangan seperti bank hendaknya melakukan koordinasi dengan Lembaga Amil 

Zakat lain dalam hal penyaluran. Hal tersebut sangat penting dalam pengmpulan 

dana zakat serta identifikasi penyaluran dana ZIS. 

 Dalam sinergi program, jalinan kerjasama dapat dilakukan antara lain 

dengan Kementerian sosial yang memiliki program-program pemberdayaan 

masyarakat. Demikian pula sinergi program dengan Kementerian UMKM yang 

memiliki program pemberdayaan ekonomi kaum menengah ke bawah sehingga 

pembinaan ekonomi d}uafa melalui kelompok usaha dapat memberikan hasil 

maksimal. Kementerian pertanian yang memiliki program-program 

pemberdayaan kaum petani yang kebanyakan buruh tani dapat berperan dalam 

memberikan penyuluhan dan pendidikan bagi petani. Dengan demikian secara 

ringkas Gugus Kendali Mutu Lembaga Pengelola Zakat dapat digambarkan 

dengan bagan sebagai berikut: 

Gambar 11 

Gugus Kendali Mutu Lembaga Pengelola Zakat 
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Pada bagan di atas, Presiden sebagai lembaga tertinggi karena Kepala 
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ajarannya (zakat). Struktur Presiden sebagai Penaggung Jawab Kolektif (Publik) 
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PP) 

Dalam hal pelaksanaan Operasional dari Presiden, Pemimpn Eksekutif 

adalah  Kementerian Agama  (dalam hal ini Dirjen Bimas Islam) secara 
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kepercayaan masyarakat serta kemudahan dan peningkatan jumlah zakat yang 

terkumpul. 

Untuk mengontrol kinerja, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai 

dengan tingkat kewenangannya memiliki peran dalam hal mengontrol serta 

mensosialisasikan kelembagaan zakat. MUI juga menggali potensi baru terkait 

masalah zakat yang berhubungan dengan konsep fikih bersumber ijtihad.  Untuk 

laporan keuangan tentang lembaga zakat dilakukan oleh auditor publik. MUI 
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Untuk program pemberdayaan perlu kerjasama dengan kementerian yang 

memiliki program pemberdayaan masyarakat, khususnya pengentasan 

kemiskinan. Kerjasama dari semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun 

swasta sangat penting. 

 Untuk sosialisasi zakat dan kelembagaan perlu juga dilakukan melalui 

pendidikan. Materi zakat meliputi hukum, harta wajib zakat dalam  konsep fikih 

klasik sampai kontemporer serta kelembagaannya diberikan kepada para siswa 

mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  Adanya pengetahuan 

zakat yang komprehensif akan memberikan informasi dan penanaman bagi para 

pelajar tentang pentingnya zakat, kedudukan lembaga zakat serta peran zakat 

bagi pemberdayaan ekonomi d}uafa>. 

 Koordinasi yang baik antar semua lembaga terkait sangat penting dalam 

mewujudkan berfungsinya lembaga pengelola zakat. Selain itu, upaya pendidikan 

kepada masyarakat terkait masalah zakat sangat penting, agar terjadi 

kesepemahaman semua elemen dalam masyarakat. Karena terjadinya perbedaan 

dalam masalah harta wajib zakat dan pengelolaan merupakan salah satu sebab 

tidak efektif dan efesiennya zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Dengan demikian, sosialisasi zakat dan lembaga pengelola zakat sebagai 

bagian dari marketing walaupun tidak langsung. Marketing zakat secara langsung 

dapat dilakukan oleh para ’a>mil dan penyuluh agama. Apabila sistem tersebut 

berjalan dengan baik, maka perolehan zakat akan meningkat. Dalam sistem 

tersebut ada fungsi pelaksana serta fungsi kontrol. Perencanaan yang dilakukan 

oleh lembaga pengelola zakat serta adanya koordinasi antar lembaga dan 

pemerintah. 

C.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Infaq Sadaqah 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dalam upaya 

menjadikan adanya kekuatan614 atau kekuasaan (power) pada seseorang/individu 

                                                
614Pengertian tersebut berdasar pada pengertian dari pemberdayaan yang secara 

etimologi berasal dari kata daya artinya kekuatan, pengaruh, akal, dan muslihat. Berdaya upaya 
artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Lihat: WJS Poerwadarminta, Kamus 
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atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suatu power atau 

keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan.615 Pemberdayaan berhubungan 

dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok 

dari keadaan tidak memiliki kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan 

yang lebih baik.  

Dalam pembangunan bangsa, konsep pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu gerakan dalam pembangunan yang menjadi alternatif  sebagai 

solusi dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Konsep pemberdayaan 

tersebut dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk mengatasi kondisi ekonomi 

yang terjadi akibat kegagalan hegemoni developmentalisme atau teori 

modernisasi616 yang telah gagal melahirkan pembangunan ekonomi yang 

membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi menimbulkan kondisi sosial 

ekonomi dengan maraknya kemiskinan di tengah maraknya proyek-proyek 

pembangunan.  

                                                                                                                                 
Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet.V, 233; Pusat Pembinaan & 
Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia I (Jakarta: PT New Aqua Press, 
1983), 467; JS Badudu dan Sutan Mohammad Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. IV, 318. 

615Jim Ife, Community Development 2nd (Sydney: Pearson Education Australia Pty 
Ltd,2002),  53  

616Teori modernisasi lahir sebagai peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua. 
Pertama, setelah munculnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia. Pada tahun 1950-an 
Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan 
membangun kembali Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. Kedua, pada saat yang sama 
terjadi perluasan komunisme di seantero jagad. Uni Soviet memperluas pengaruh politiknya 
sampai di Eropa Timur dan Asia, antara lain di Cina dan Korea sehingga mendorong Amerika 
Serikat untuk memperluas pengaruh politiknya selain Eropa Barat. Salah satu usahanya 
membendung penyuburan ideologi komunisme. Ketiga, lahirnya negara-negara baru di Asia, 
Afrika, dan Amerika Latin, sebelumnya merupakan wilayah koloni negara-negara Eropa dan 
Amerika. Negara-negara tersebut mencari model-model pembangunan yang bisa digunakan 
sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan mencapai kemerdekaan politiknya. Dalam 
situasi dunia seperti ini bisa dipahami jika elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan 
fasilitas bagi ilmuwan untuk mempelajari permasalahan Dunia Ketiga. Kebijakan ini diperlukan 
sebagai langkah awal untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik Dunia Ketiga, 
seraya untuk menghindari kemungkinan jatuhnya negara baru tersebut ke pangkuan Uni Soviet.

 

Lihat:
 
David C. Korten, "Kerangka Kerja Perencanaan Untuk Pembangunan Yang Berpusat-Pada-

Rakyat", dalam David C. Korten dan Sjahrir, (eds.), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), 270.  
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Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah berdasar pada pemikiran 

ekonomi klasik yang memiliki pandangan bahwa masyarakat bakal berubah 

secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi dan seimbang dari unsur 

masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan; dari 

tradisisonal menuju modern. Model pembangunan yang diterapkan dengan aras 

efek tetesan ke bawah (trickle down effect) dimana akumulasi kapital di 

kalangan kelas atas akan menetes ke bawah. Orang-orang bawah akan 

mendapatkan “cipratan” seperti dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan. 

Konsumsi orang kaya akan memberikan penghasilan bagi orang-orang di lapisan 

bawah.617 Namun, pada faktanya keadaan tersebut tidak terbukti, padahal 

Indonesia telah memiliki sistem ekonomi yang berdasar atas kekeluargaan 

sebagaimana  tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut 

Hatta sebagaimana dikutip Sri Edi Swasono bahwa system ekonomi Indonesia 

sebagai system sosialisme religious.618 Oleh karena itu, Ruh dari pasal 33 UUD 

1945 tersebut semestinya menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam 

menerapkan pembangunan.  

Konsep “ekonomi rakyat” menurut Adi Sasono yaitu kegiatan ekonomi 

yang dilakukan orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan 

ekonomi yang dikuasai beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar.619 

Kebijakan yang salah arah telah membawa masyarakat Indonesia pada kondisi 

kesulitan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sejahtera dari aspek ekonomi telah 

digariskan kebijakan perekonomian nasional620 yang harus dilakukan pemerintah. 

                                                
617Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga  (Jakarta: Gramedia, 

1995), 124   
618Sri-Edi Swasono, Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Yayasan 

Hatta, 2010), 35  
619Adi Sasono, Rakyat Bangkit Bangun Martabat (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), Cet 

I., 65  
620Arah kebijakan perekonomian nasional disebut dalam BAB XIV Pasal 33 ayat (4) 

bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan , kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
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Di antara upaya untuk menganggulangi masalah kemiskinan adalah 

dengan konsep pemberdayaan masyarakat (social empowment) dimana pondasi 

utamanya adalah keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan 

keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (equality), kerjasama, dan 

upaya saling berbagi (sharing) dalam masyarakat.621 Prinsip dari pemberdayaan 

masyarakat itu adalah memberikan landasan tersedianya akses ekonomi bagi 

mustahik sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. 

Perilaku orang berubah dengan perubahan keadaan.622 Perubahan keadaan 

dalam suatu komunitas dapat terjadi karena adanya dorongan (motivasi) kuat 

dari dalam diri maupun karena adanya intervensi dari dari luar komunitas yang 

bersangkutan.  Sumber yang timbul dari dalam dimulai dengan niat atau 

keimginan untuk melakukan perubahan sehingga muncul ide-ide baru untuk 

melakukan pembaruan. Sementara dorongan dari luar dapat terjadi melalui 

intervensi yang terjadi melalui pertemuan secara alamiah antara komunitas 

dengan lingkungan di luar komunitas. Dapat pula terjadi dorongan itu timbul 

melalui pendidikan, penyuluhan, pelatihan, atau pengenalan ide-ide baru yang 

sengaja diprogramkan dari luar. 

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan dengan 

berlandasakan ZIS.623 Karena pondasi utama pemberdayaan masyarakat terkait 

dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan (equality), kerjasama, dan 

upaya saling berbagi (sharing). Semua itu sesuai dengan pensyari’atan zakat yang 

memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial.  Pendekatan community 

development berbasis zakat bertujuan untuk menginternalisasikan tujuan zakat 

bagi perubahan kesejahteraan d}uafa. Zakat bukan hanya ibadah maliyah yang 

hanya karitatif, melainkan untuk mendorong terwujudnya perubahan 

                                                
621Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (dari 

Pemikiran Menuju Penerapan) (FISIP UI Press, 2007), Cet. I.,  11  
622Soerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2002), Cet. I., 298.  
623Strategi demikian menurut Sri Edi Swasono disebut Strategi Societal Welfare – 

Pembangunan Ekonomi Rakyat sebagai Strategi. Sri Edi Swasono, Mata Kuliah Sistem Ekonomi 
dan Pemikiran Ekonomi Strategi-Strategi Pembangunan. Fakulats Ekonomi UI, 2010,  9 
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kesejahteraan masyarakat d}uafa sehingga memiliki daya (power) untuk berusaha 

dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar terjadi peningkatan 

kesejahteraan secara materi maupun immateri. 

Konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai 

strategi peningkatan ekonomi umat  dengan berlandaskan zakat infaq shadaqah  

sesuai dengan misi dan tujuan shari’at zakat dalam menghilangkan kesenjangan 

sosial serta menjadikan terpenuhinya kebutuhan d}uafa agar mereka memiliki 

kepercayaan sehingga dapat mandiri. Kemandirian dalam bidang ekonomi dapat 

menjamin kesinambungan (sustainability) kehidupannya serta  menghindari sifat 

ketergantungan. 

   Namun, pemberdayaan d}uafa yang berbasiskan zakat infaq shadaqah 

memiliki tujuan lebih luas bukan sekedar aspek materi melainkan ada tujuan lain, 

sebagai berikut: 

1) Memperteguh keimanan 

Memperkuat keimanan merupakan landasan utama dari pendayagunaan zakat 

bukan hanya pembangunan aspek ekonomi. Pembangunan sumber daya 

manusia (human resource) memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap 

pembangunan berbagai aspek. Karena, kekuatan sumber daya manusia akan 

memberikan motivasi kuat bagi seseorang untuk berusaha merubah atau 

meningkatkan kehidupan dalam segala aspek. Nilai keimanan berupa sifat 

sabar, tawakal dan keinginan kuat untuk berusaha merupakan energi yang 

mampu membangkitkan semangat kaum d}uafa.  

2) Meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari aspek ekonomi sehingga keluar 

dari perangkap kemiskinan (poverty trap). Begitu pula aspek kesehatan agar 

menjadi manusia yang sehat dan kuat terhindar dari berbagai penyakit. Tak 

kalah penting dari aspek ekonomi dan kesehatan yaitu bidang pendidikan. 

Dengan keunggulan dalam pendidikan dapat melahrkan manusia yang unggul 

keluar dari ketertinggalan dan kebodohan. 

3) Menumbuhkan jiwa entreprenuership agar dapat mandiri 
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Kemandirian merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih bernilai 

dari materi. Menumbuhkan kemandirian berwirausaha dalam jiwa seseorang 

untuk akan lebih mendorong keberhasilan sehingga tercapai tujuan yang 

dicita-citakan. Hal demikian menjadi prinsip dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip 

oleh Chapra bahwa “pekerjaan dengan upah bukanlah sebuah cara yang 

menggembirakan untuk mengurangi kemiskinan,” dan bahwa wiraswasta  

lebih berpotensi untuk meningkatkan basis aset individu ketimbang yang 

dapat diberikan pekerjaan dengan upah.”624 Dengan kata lain bahwa 

berikanlah pancing kepada orang miskin bukan memberikan ikannya. Pancing 

merupakan modal untuk dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

adanya pancing, seseorang berusaha untuk mendapatkan ikan, sehingga jika 

dia dapat berusaha dengan baik, ikan yang didapat akan banyak. Berbeda 

dengan keadaan orang yang hanya diberi ikan, bukan pancing. Jika ikan yang 

diberikan, maka dapat terjadi bahwa orang tersebut tidak mengetahui 

bagaimana cara mencari ikan. Illustrasi tersebut menuntut setiap orang untuk 

menggunakan berbagai potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan ke 

arah yang lebih baik. Memberdayakan kaum d}uafa yang memiliki  

kemampuan berkarya (skill) lebih baik daripada memberinya uang. Hal 

tersebut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam suatu riwayat, 

Rasulullah saw. didatangi seorang Anshar yang hendak meminta zakat. 

Rasulullah bertanya kepada orang tersebut;”Apa yang anda miliki di rumah?” 

Dia menjawab:”Ya, saya memiliki kain dan tempat minum. Kain sebagian 

saya pakai, dan sebagian saya hamparkan. Rasulullah meminta orang tersebut 

membawa barang yang ia miliki. Kemudian Rasulullah menawarkan barang 

yang dimiliki orang Anshar dan laku terjual seharga dua dirham. Kemudian 

Rasulullah berkata,:”Belanjakan satu dirham untuk membeli makanan bagi 

keluargamu. Satu dirham lagi belikan kapak untuk kamu gunakan mencari 

                                                
624M Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, Edisi terjemah (Surabaya: 

Risalah Gusti, 1420H/1999M), 343  
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kayu. Rasulullah menyuruh orang itu mencari kayu dan menjualnya, serta 

dilarang kembali hingga lima belas hari. Setelah lima belas hari, orang 

Anshar itu datang kepada Rasulullah serta membawa uang hasil penjualan 

kayu sebanyak lima belas dirham.Rasulullah berkata,”Apa yang kamu 

lakukan ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta. Karena (siapa orang) 

yang meminta-minta  pada hari kiamat nanti mukanya memiliki tanda. 

Meminta-minta hanya boleh (dilakukan) oleh tiga kelompok yaitu orang yang 

sangat miskin, orang yang terlilit utang, dan orang yang harus membayar 

diyat.625 Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan memiliki 

peran sangat peting bagi seseorang agar dapat hidup mandiri. 

 

2. Sifat Program Pemberdayaan  

Untuk melakukan suatu program pemberdayaan perlu dilakukan 

perencanaan program agar dapat terukur. Dalam jangka pendek zakat diharapkan 

dapat menjadi sumber pendapatan (income) bagi fakir miskin dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kebutuhan hidup itu tidak dapat terpenuhi 

tanpa adanya suatu keterampilan yang dimiliki. Kebutuhan hidup harus 

diupayakan diperoleh dengan kemampuan (skill).  

Oleh karena itu, program pemberdayaan bertujuan memberikan 

keterampilan (skill) bagi kelompok yang sama sekali tidak memiliki keahlian dan 

masih mampu untuk bekerja. Keterampilan yang dimiliki tidak akan dapat 

menjadi andalan dalam menghadapi perosalan hidup, sehingga pemberdayaan 

yang dilakukan harus dapat menjamin tumbuhnya jiwa  entrepreneur yang baik 

serta mandiri.  

Pemberdayaan mustahik sesungguhnya merupakan investasi sumber daya 

manusia (human resource development) sebagai bagian untuk mengembangkan 

dan memperkokoh modal sosial-kultural bangsa. Hal tersebut sangat terkait 

dengan pembangunan dimana menurut Sri Edi Swasono bahwa pembangunan itu 

                                                
625Abu Daud, Sunan Abu> Daud,  Juz II,hlm. 120; al-Turmudzi>, Sunan Turmudzi>, Juz III, 

522 
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sesungguhnya meliputi beberapa hal, yaitu:626 (1)peningkatan pendapatan 

percapita; (2) perluasan kemampuan rakyat (expansion of people’s capability); 

(3) meningkatnya “nilai-ambah ekonomi” dan “nilai tambah sosial-kultiral” ; (4) 

meningkatnya kepemilikan (wealth) masyarakat luas melalui partisipasi & 

emansipasi pembangunan; (5) meningkatnya kadar keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat. Apabila semua itu terpenuhi, maka pembangunan adalah pemberdayaan 

rakyat (people impowerment) dan menghindarkan kemiskinan rakyat 

(impoverishment). Pada akhirnya rakyat menjadi mandiri. 

Kemandirian dapat menumbuhkan berbagai inovasi dalam jiwa setiap 

orang serta tidak mengenal lelah untuk terus berusaha. Pemberdayaan sebagai 

langkah memberikan daya juang dalam hidup bagi kelompok yang lemah dapat 

dilakukan dengan berbagai bentuk. 

a. Bersifat Ekonomi  

Program-program yang yang dilakukan bersifat ekonomi. Program 

ekonomi menjadi pilihan, karena aspek ekonomi sangat menunjang bagi 

pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia. Kesulitan hidup yang dihadapi kaum 

d}uafa menyangkut pemenuhan material. Program pemberdayaan ekonomi yang 

akan dilaksanakan hendaknya mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

a.   Potensi Lokal 

Masyarakat miskin dengan karakternya memiliki potensi masing-masing. 

Begitu pula denga kondisi wilayah, potensi ekonomi yang ada, serta kemampuan 

yang dimiliki. Bagi masyarakat miskin di wilayah pertanian, misalnya perlu 

adanya pengembangan potensi lokal. Artinya, pengembangan ekonomi lokal 

sesuai karakter alam dimana masyarakat tinggal dapat lebih mudah untuk 

melakukan pengembangan.  

Sebagai contoh masyarakat miskin di daerah pertanian diberi modal usaha 

mengembangkan potensi mereka dalam hal bertani serta adanya pemberian 

                                                
626Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Yayasan 

Hatta, 2010), 129  
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pengetahuan tentang teknik bertani serta pengelolaannya. Hindari “dualistis” 

dalam perekonomian627 yang menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Jika 

pada satu kelompok diperkenalkan teknik dan alat pertanian modern, maka hal 

tersebut harus dilakukan secara sama pada petani di tempat lain. Adanya 

pengetahuan tentang teknik bertani yang baik serta ditunjang oleh peralatan 

pertanian yang modern dapat meningkatkan penghasilan para petani.  Sedangkan 

bertani dengan peralatan tradisional tidak akan menghasilkan pendapatan yang 

banyak sebagaimana penggunaan teknik modern.  

Perbedaan atau dualisme dalam perekonomian akan berpengaruh pada 

perubahan system sosial masyarakat. Salah satu perubahan terkait tingkat 

kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. 

b.   Berbasis Masyarakat 

Yang dimaksud dengan pembangunan berbasis masyarakat yaitu 

pembangunan yang tertumpu pada pengembangan potensi sumber daya 

masyarakat atas dasar keahlian yang dimiliki tanpa unsur pemaksaan dan 

birokrasi. Dalam istilah lain disebut pula grassroots development strategy yaitu 

strategi pembangunan ekonomi rakyat yang tertumpu pada akar rumput yang 

terpusat pada manusia (grassroots-based yang people-centered).628 Pemberdayaan 

bersifat dari bawah (bottom up) merupakan suatu bentuk pemberdayaan yang 

lebih menekankan pada penggalian potensi masyarakat. Dalam hal ini 

masyarakat dicoba untuk mengembangkan potensinya dan berusaha memecahkan 

masalah secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri 

sendiri (self help)629. Kemauan yang kuat dari dalam sebagai indikator 

                                                
627Pengertian dualisme atau sifat perekonomian yang dualistis pertama dikemukakan 

oleh H. Boeke dalam bukunya, Economics and Economic Policy in Dual Societes, terbit tahun 
1953. Lihat: Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. II, 16 

628Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Yayasan 
Hatta, 2010), 130-131  

629Dalam penegmbangan smber daya masyarakat dapat digunakan pendekatan 
community forum, yaitu suatu pendekatan dimana setiap anggota kelompok mengadakan 
pertemuan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. John E. Tropman dkk (Ed.), Tactics 
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keberhasilan dalam membentuk kemandirian ekonomi. Pengembangan ekonomi 

yang dilakukan bukan berdasarkan sistem ekonomi persaingan bebas 

(competition-based economy). 

Konsep pemberdayaan yang menekankan pada pengembangan sumber 

daya masyarakat dapat dilakukan dalam bidang usaha yang sama atau berbeda. 

Usaha yang dilakukan secara bersama-sama misal kelompok tani yang sama-

sama menggarap bidang yang sama. Contoh lain, peternak kambing. Mereka 

secara bersama-sama berusaha mengembangkan potensinya dalam peternakan 

kambing. Atau dapat terjadi usaha yang dilakukan berbeda setiap orang. Namun, 

dalam permodalan mereka memiliki kebersamaan untuk saling membantu. Dalam 

pemberdayaan yang bertumpu pada sistem porple centered, mustahik sebagai 

pelaku utama dalam pemberdayaan. Mustahik menjadi perencana dan sekaligus 

pelaksana program yang dilakukan. 

c. Berkesinambungan (Sustainable) 

Program pemberdayaan yang dilakukan hendaknya berkesinambungan, 

bukan sementara. Program yang dilakukan bersifat jelas, terukur, dan terencana 

sehingga tidak berhenti dalam waktu tertentu melainkan berkesinambungan. 

Program ekonomi yang berkesinambungan akan membangun kemandirian 

masyarakat dan meningkatkan produktivitas.  

Sebaliknya, program ekonomi yang terputus/sementara menimbulkan 

kemandegan, sehingga masyarakat miskin akan tetap pada kemiskinannya, 

bahkan mungkin bisa bertambah sulit. Kemiskinan di pedesaan menjadi salah 

satu sebab besarnya arus urbanisasi.630 Oleh karena itu, optimalisasi investasi di 

pedesaan harus dilakukan.  

Menurut Adi Sasono bahwa tujuan pembangunan yang mandiri dan 

berkelanjutan (self propelling growth scheme) adalah untuk menciptakan iklim 

                                                                                                                                 
and Techniques of Community Intervention  (Itasca Illionis: F.E. Peacock Publishers INC, 1995), 
18 

630Adi Sasono, Rakyat Bangkit Bangun Martabat  (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), Cet. 
I, 94 
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yang kondusif bagi kelompok swadaya masyarakat.631 Hal tersebut terutama bagi  

masyarakat pedesaan yang pada umumnya hidup sebagai petani dengan 

penghasilan rendah serta  berada pada kondisi kurang menguntungkan (miskin).  

d. H{alal dan T{ayyib  

Agama Islam memerintahkan umatnya agar mencari usaha dengan cara dan 

bersumber dari sesuatu yang diperbolehkan agama. Dari usaha yang dilakukan, 

manusia akan mendapatkan penghasilan dan keuntungan sebagai gambaran dari 

nilai kerja manusia.632 Bentuk pekerjaan yang h}alal dan t}ayyib633 yaitu setiap 

usaha yang memegang teguh prinsip syari’at. Prinsip syari’at dalam berdagang 

misalnya: jujur, tidak berbohong, barang yang diperjualbelikan h}alal, tidak 

melakukan penipuan, tidak melakukan manipulasi, dan penimbunan. Semua yang 

dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara pekerja yang 

jujur yaitu pekerja yang memegang teguh aturan–aturan yang berlaku seperti 

disiplin serta komitmen dalam melaksanakan amanah yang diembannya. 

e. Ramah Lingkungan  

Sumber daya alam merupakan tempat manusia mencari penghidupan dan 

tempat manusia menikmati masa istirahat. Keramahtamahan manusia terhadap 

alam akan memberi dampak postif bagi lingkungan dimana manusia tinggal.   

Sebaliknya, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan manusia tanpa 

mempertimbangkan keseimbangan alam berdampak bagi kehancuran kehidupan 

karena akan mendatangkan musibah baik bagi manusia maupun bagi makhluk 

lain.634 Usaha yang ramah lingkungan antara lain dilakukan dengan upaya 

pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.  

b. Bersifat Non Ekonomi  

                                                
631Adi Sasono, Rakyat Bangkit , 94 
632Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 

Cet.V,  450  
633Upaya mencari dan mengkonsumsi barang halal merupakan salah satu prinsip dalam 

mu’amalah. Lihat:Wahbah al-Zuh}ailî, al-Mu’a>mala>t al-Ma>liyah al-Ma’a>s}irah (Beiru>t: Da>r al-Fikr 
al-M’a>shir, 1427H/2006M), 141  

634Terjadinya kerusakan alam akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung 
jawab; QS.al-Ru>m/30:41 
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Upaya pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan dengan berbagai 

program non ekonomi. Program-program non ekonomi yang dilakukan bersifat : 

Strategis, memiliki banyak manfaat (multiplier Effect), bermanfaat luas, amat 

dibutuhkan, serta bersifat massal. 

Program  dilakukan untuk menghidupkan para musathik. Program bersifat 

penting (urgen) karena sangat dibutuhkan oleh mustahik. Kebutuhan program 

semata karena menumbuhkan kemandirian mustahik bukan untuk kepentingan 

muzakki atau ‘a>mil. Dalam hal ini program yang dilakukan dapat melahirkan 

kegiatan turunan sebagai pengembangan. Untuk melahirkan program 

memerlukan tempat benchmarking.  

Keberadaan pendamping dibutuhkan dalam membantu para mustahik 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendamping 

program harus memiliki skill yang memadai. Upaya pemberian pendampingan 

dilakukan secara manusiawi dengan memperlakukan para mustahik sebagai 

subyek dari program, bukan sebagai objek. Karena, para mustahik (d}uafa) 

sesungguhnya adalah orang yang berhak menerima zakat dan memilikinya.  

Oleh karena itu, para pelaksana program adalah pemilik harta zakat 

sehingga mereka memiliki kewenangan penuh bukan sebagai objek dari para 

penyuluh atau pendamping. Keteguhan para mustahik untuk melakukan 

perubahan ke arah yang lebih baik akan melahirkan suatu perubahan sosial635. 

Peningkatan kesejahteraan mustahik merupakan faktor pendukung bagi 

perubahan soisal. 

 Namun, terjadinya perubahan dipengaruhi oleh faktor lain. Karena suatu 

perubahan yang terjadi atas dasar aspek tunggal jarang terjadi, perubahan 

berkaitan dengan aspek lain dalam sistem sosial dengan variabel yang berbeda-

                                                
635perubahan sosial adalah perbedaan antara  kondisi sebelum dan sesudahnya dalam 

berbagai aspek organisasi atau struktur sosial seperti keluarga, pilihan bentuk, sikap keagamaan, 
aktifitas ekonomi, dan lain-lain. Lihat: David Jary dan Julia Jary, Collins Dictionary of Sociology 
(Harper Collins Publisher, 1991), Cet I, 577. Perubahan sosial juga dapat diartikan dengan 
perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi, atau komunitas. Perubahan itu dapat 
berupa struktur sosial, pola nilai dan norma serta peranan.Lihat: Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi 
Pembangunan (Jakarta: Pascasarjana IKIP Jakarta & BKKBN, 1985),  119 
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beda. Suatu sistem sosial secara minimal terdiri dari aktor-aktor atau pelaku-

pelaku yang berinteraksi.  

Oleh karena itu, perubahan sosial dihubungkan dengan aktor individual. 

Sehingga teori tentang perubahan struktural menunjukkan bagaimana cara 

variable mikro mempengaruhi motif dan pilihan individual dan bagaimana cara 

pilihan individual selanjutnya merubah variable makro.636 Demikian, perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat antara satu dengan yang lain dapat saling 

mempengaruhi. Terkait masalah tersebut, dana zakat yang menjadi salah satu 

instrument bagi perubahan sosial masyarakat dapat berfungsi jika didukung oleh 

berbagai elemen.  

 
3. Model Pendampingan 

 Pendampingan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk partisipatif 

dalam upaya memberikan upaya-upaya solusi bagi permasalahan yang dihadapi. 

Untuk masalah pendampingan, teknik waktu dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan sesuai dengan keadaan, misalnya sepekan atau dua pekan. Teknik 

pendampingan dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin di tempat para 

anggota secara bergiliran. Aspek-aspek utama yang diberikan dalam 

pendampingan terkait perubahan karakter agar memiliki pola pikir yang maju 

sehingga mandiri serta wawasan keilmuan untuk mencapai kesejahteraan. 

Pendampingan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai yang 

sudah direncanakan. Tahapan tersebut secara global adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Spiritual Sebagai Pembinaan Karakter 

 Penguatan spiritual merupakan upaya pembinaan karakter umat dalam 

upaya  memperkuat keimanan. Tujuan dari pembinaan spiritual adalah 

menanamkan kejujuran, tawakkal, berusaha merubah keadaan ke arah yang lebih 

                                                
636Piotr Sztompka, The Sociology of Social Change  (Jakarta: Prenada Group, 2005), Cet 

III, (edisi terjemah), 6. 
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baik.637 Menumbuhkan perilaku yang baik dalam melahirkan kualitas iman 

sehingga menjadi suatu kesalehan yang tercermin dalam perilaku. 

 Pembinaan akhlak bagi setiap umat merupakan hal yang penting. Secara 

sosiologis, masyarakat yang hidup dalam kekurangan akan mudah emosional. 

Sehingga, pembinaan mental spiritual harus dilakukan. Apabila dalam suatu 

usaha mengalami kegagalan, maka tawakkal dan kesabaran harus menjadi dasar 

pijakan dalam hidup. 

 Etos kerja harus ditanamkan kepada mereka, karena bekerja merupakan 

ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Sementara hidup 

menggantungkan diri kepada orang lain tanpa berusaha dicela oleh agama. 

Pembinaan mental spiritual merupakan sumber kekuatan yang akan menjadi 

mesin bagi perubahan perilaku masyarakat. 

2.Peningkatan wawasan keilmuan 

 Wawasan keilmuan berupa pengetahuan yang berkaitan dengan upaya-

upaya pengaturan keuangan khususnya ekonomi rumah tangga serta 

meningkatkan pendapatan. Langkah-langkah penghematan serta kebiasaan 

menabung menjadi ilmu yang berharga bagi mustahik dalam mengelola 

keuangan. Para mustahik juga mendapat pengetahuan tentang manajemen usaha 

dan kerjasama dengan pihak lain (sistem kelompok usaha). Dengan bekal ilmu 

pengetahuan yang dimiliki diharapkan terjadinya kesinambungan dalam usaha 

sehingga peningkatan pendapatan dapat terjadi. 

3.Pelaksanaan 

Pelaksanaan program dilakukan apabila para peserta telah memenuhi 

persyaratan serta memiliki keinginan kuat untuk bersama melakukan perubahan 

lewat program pemberdayaan. Program yang sudah dibuat dapat direalisasikan 

oleh para peserta program sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. 

                                                
637Penguatan spiritual sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pengamalan 

yang benar terkait dengan keimanan yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai 
contoh, kepasrahan terhadap nasib tanpa ada usaha merupakan bentuk fatalism yang harus 
dihindari. Namun, masyarakat diberi pencerahan perlunya perubahan dengan menggunakan 
potensi yang dimiliki.  
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Dalam pelaksanaan program dapat dilakukan berbagai bentuk sesuai 

dengan kepentingan dan keadaan SDM maupun program yang dilakukan. 

Pembentukan kelompok sebagai ajang mempermudah koordinasi sebagai 

lembaga mediasi untuk bertukar pikiran antar peserta program merupakan hal 

yang sangat penting. Kerjasama antar anggota dalam kelompok dapat 

meringankan beban anggota pada saat mendapatkan kesulitan. Penyelesaian 

masalah dilakukan dengan diskusi kelompok atau curah pendapat menjadi bagian 

dari system pemberdayaan kelompok. 

Dalam pelaksanaan program, para anggota peserta program 

pemberdayaan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan langkah-langkah 

strategis. Mereka tidak dijadikan objek melainkan menjadi subyek pelaku yang 

seara mandiri berusaha melakukan perubahan dengan beraktivitas dalam bidang 

ekonomi. Peserta program menjadi pelaku utama yang memberikan arah bagi 

peningkatan kehidupan ekonominya. Para pendamping hanya menjadi mitra 

untuk berdialog dan berdiskusi manakala terjadi masalah. 

Salah satu usaha merubah prinsip hidup adalah budaya menabung. 

Menabung bagi setiap anggota peserta pemberdayaan merupakan prasyarat agar 

para peserta memiliki sifat hemat serta mempersiapkan diri menyongsong masa 

depan. Persiapan masa depan dengan kebiasaan menabung akan menjadikan para 

peserta memiliki harapan yang besar untuk terjadinya perubahan sehingga dapat 

menghindari kesulitan yang lebih besar. 

Saling membantu antar anggota menjadi salah satu prinsip dalam 

pemberdayan masyarakat. Dengan memberi bantuan bagi anggota yang 

mendapat kesulitan dapat memperkuat tim dalam meningkatkan pendapatan. 

Sehingga, penambahan modal usaha dapat dilakukan. 

4.Monitoring dan Evaluasi 

 Monitoring dan evaluasi dalam program pemberdayaan sesungguhnya 

merupakan langkah untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah program 

pemberdayaan dana zakat. Proses monitoring dan evaluasi tidak hanya pada 

pelaksanaan program, melainkan memberi masukan dan solusi bagi para peserta 
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sejak awal agar tidak ada kesulitan. Teknik evaluasi bukan untuk 

memberhentikan program manakala tidak berhasil, melainkan untuk 

meningkatkan mutu program agar bermanfaat dan tepat sasaran. Jika terjadi 

kegagalan dalam sebuah program, maka perlu dilakukan upaya-upaya 

penyelesaian dengan melihat peluang yang mungkin dapat dilakukan. Monitoring 

dilakukan secara berkala agar capaian pelaksanaan dapat terukur. Jika suatu 

kegiatan memerlukan waktu lama, tentu monitoring dan evaluasinya tidak 

dilakukan dalam waktu yang terlalu cepat. 

 Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui program dana zakat 

sesungguhnya merupaka pendidikan bagi para mustahik khususnya fakir miskin 

dalam melakukan manajemen kehidupan. Pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk 

pendidikan bagi d}uafa untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat terpenuhi 

kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, papan, maupun kesehatan dan 

pendidikannya.  

Pemberdayaan merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan agar 

mereka mendapat bantuan pelayanan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. 

Indikator mutu program pemberdayaan adalah terjadinya perubahan perilaku, 

peningkatan penghasilan, bertambahnya wawasan dan keilmuan serta 

keterampilan (skill). Pada akhirnya terwujud  kemandirian (empowerment) 

sehingga fakir miskin terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan 

 Berdasarkan paparan di atas, lembaga pengelola zakat dapat menerapkan 

manajemen mutu dalam operasionalnya. Lembaga pengelola zakat sebagai 

lembaga keuangan shari’ah yang memiliki tujuan menyalurkan dana zakat, infaq, 

dan s}adaqah dituntut untuk profesional. Profesionalisme lembaga zakat dapat 

mempermudah mewujudkan realisasi disyari’atkannya zakat bagi umat Islam 

agar dapat memiliki pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan mustahik, 

khususnya d}u’afa>. Pengelolaan zakat yang baik dengan menggunakan sistem 

manajemen berkualitas harus senantiasa tetap berpegang teguh pada nilai-nilai 

shari’ah . 
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 Nilai-nilai shari’ah dimaksud dalam pengelolaan zakat yaitu penyaluran 

zakat bagi kelompok tertentu sesuai petunjuk al-Qur’an dan sunnah. Keadilan 

dalam penyaluran sesuai tingkat kebutuhan mustahik sehingga dapat memenuhi 

kebutuhannya, baik aspek pendidikan, kesehatan, sandang, dan pangan. Sebagai 

lembaga publik, transparansi keuangan merupakan hal penting agar masyarakat 

memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga pengelola zakat.  

 Keberhasilan lembaga zakat tercermin dalam program-program yang 

dilakukan dan memiliki pengaruh banyak (multiple effect) bagi kaum d}u’afa>. 

Kerjasama semua pihak yang terlibat baik masyarakat maupun pemerintah 

sangat penting agar peran dan fungsi zakat dalam peningkatan kesejahteraan 

d}u’afa> dapat terwujud. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A.Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan utama 

bahwa lembaga pengelola zakat telah menerapkan manajemen mutu (TQM) 

dalam operasionalnya sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Argumentasi yang dibangun atas kesimpulan tersebut adalah adanya indikator 

mutu kinerja lembaga pengelola zakat yang meliputi: 

1) Kepemimpinan yang di dalamnya terdapat visi dan misi lembaga, 

intensitas pertemuan, koordinasi antar bidang, kepatuhan pada shari’ah, 

audit/evaluasi kinerja, dan kontribusi pada masyarakat 

2) Perencanaan Strategis meliputi: rencana kerja dan strategi pencapaian. 

3) Fokus pada muzakki dan mustahik antara lain: terdapat data base 

muzakki dan mustahik, adanya hubungan kerja sama dengan pemangku 

kepentingan dalam upaya meningkatkan kuantitas muzaki dan mendorong 

tumbuhnya ekonomi produktif 

4) Pengukuran dan analisis manajemen antara lain: Laporan rutin kinerja 

unit, sistem kerja lembaga, program pembelajaran (pendidikan, pelatihan 

dan pengembangan ) amil untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

amilin. 

5) Sumber Daya Amil, antara lain: keterlibatan amil dalam menjalankan 

tugas, terjaminnya remunerasi dan penghargaan bagi amil. 

6) Pencapaian hasil antara lain: tersaji jumlah dana yang dihimpun, 

pertumbuhan jumlah muzaki.  

Lembaga pengelola zakat telah menggunakan media informatika yang 

modern dalam upaya pengumpulan dana zakat disamping ada pula teknik 

tradisional seperti yang dilakukan di DPU Daarut Tauhid. BAZIS DKI Jakarta 

memiliki kelebihan daripada ketiga lembaga lainnya karena memiliki dukungan 

penuh dari pemerintah DKI Jakarta. Semua biaya manajemen ditanggung oleh 

pemerintah DKI Jakarta, sehingga dana ZIS disalurkan kepada seluruh mustahik 
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kecuali amil. Namun, kebijakan pengambilan keputusan masih terkait pada 

kebijakan pemerintah daerah termasuk rekrutmen amil yang merupakan pegawai 

Pemda DKI Jakarta. Dalam hal kepatuhan terhadap nilai shari>’ah masih ada yang 

kurang antara lain keberadaan bank konvensional yang dijadikan mediator dana 

zakat. Hal yang kurang dari kinerja lembaga pengelola zakat saat ini adalah 

koordinasi antar lembaga serta antara lembaga dengan pemerintah yang belum 

baik sehingga pemetaan keberhasilan tidak dapat dilihat dan distribusi zakat 

antar wilayah dengan wilayah lain.  

Konsep TQM pada lembaga pengelola zakat merupakan upaya perbaikan 

terus menerus yang bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan zakat agar 

meningatkan kualitas keimanan muzaki dan meningkatkan kesejahteraan 

mustahik. TQM lembaga pengelola zakat tidak berorientasi pada peningkatan 

daya saing semata melainkan memberikan manfaat terbaik bagi kemaslahatan 

ummat di atas kepentingan lembaga. Hal ini berbeda dengan konsep TQM pada 

lembaga profit yang lebih ditujukan untuk memberikan kepuasan konsumen yang 

berimplikasi pada performance perusahaan semata. 

Lembaga pengelola zakat telah melakukan program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Program-program tersebut antara lain: Masyarakat 

Mandiri, Kampoeng Ternak, Pemberdayaan Perempuan, Kampoeng Nelayan, dan 

Microfinance Syari’ah Berbasis Masyarakat (MiSykat). Indikator mutu antara 

lain tampak adanya peta perkembangan, strategi, dan evaluasi program. Strategi 

pemberdayaan ada yang bersifat direct maupun indirect. Untuk meningkatkan 

hasil optimal dalam pemberdayaan sangat diperlukan kerja bersama dan 

networking antara lembaga zakat  dengan pemerintah serta pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan yang sama. 

  
B. Rekomendasi dan Implikasi Penelitian 

1. Rekomendasi Penelitian 

 Untuk peningkatan mutu lembaga zakat ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 
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a. Kepada para muzakki yang menyalurkan zakat secara langsung agar 

memprioritaskan pendidikan mustahik dan pemberdayaan ekonomi  agar 

mereka memiliki empowerment. 

b. Lembaga pengelola zakat agar melakukan pendekatan secara supple dan 

luwes. 

c. Bank shari>’ah yang menampung dana zakat agar menyalurkan dananya 

untuk pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan lapangan 

kerja.  

d. Kemitraan lembaga zakat dengan lembaga lain baik yang bergerak di 

bidang pendidikan, ekonomi masyarakat perlu dijalin dengan baik 

sehingga memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin. 

e. Pendidikan kelembagaan zakat infak dan sedekah harus disosialisasikan 

lewat pendidikan baik formal maupun informal.  

f. Perlu adanya kemitraan antara pemerintah daerah mulai tingkat kelurahan 

atau desa dengan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh panitia mesjid 

sehingga tidak terjadi .  

g. Perlu upaya pemberdayaan ekonomi berbasis mesjid karena zakat lebih 

banyak disalurkan melalui amil yang dibentuk pada mesjid-mesjid sekitar 

masyarakat. 

h. Peran serta MUI sangat penting dalam mensosialisasikan fikih zakat. 

 

2.  Implikasi Penelitian 

 Diperlukan adanya penelitian lanjutan terkait : 

a. Kepuasan amil, muzakki dan mustahik sebagai upaya peningkatan mutu 

kinerja lembaga pengelola zakat. 

b. Mapping mustahik binaan lembaga pengelola zakat untuk melihat 

keberhasilan. 

c. Studi kelayakan lembaga-lembaga pengelola zakat berdasarkan standar 

mutu kinerja. 
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LAMPIRAN 

Struktur Organisasi 

Berikut adalah susunan Badan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS 

) periode tahun 2008 - 2011. 

No Nama Jabatan 

1 Prof. Dr.KH.Didin Hafidhuddin, M.Sc Ketua  Umum 

2 Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim, MBA Ketua  Bidang Program 

3 dr. H. Naharus Surur. M. Ked. Ketua Bidang Jaringan 

4 drh. Emmy Hamidiyah, M.Si Sekretaris Umum 

5 M. Fuad Nasar. S.sos Wakil Sekretaris 

6 Hj. Isye S. Latief Bendahara Umum 

7 Teten Kustiawan, SE, Ak Wakil Bendahara 

8 Dr. Siti Chalimah Fajriyah, SE., Akt., MM Divisi Pengumpulan 

9 Bakhtiar Rakhman, SE Divisi Pengumpulan  

10 Drs. H. Mohammad Siddik Kertapati, MA Divisi Pengumpulan 

11 Drs. H. Abd Rahman Anwar Divisi Pendistribusian 

12 Abdullah Hasyim, MA, MBA Divisi Pendistribusian  

13 Drs. Syahrullah Iskandar, MA Divisi Pendistribusian 

14 Taufik Hidayat, M. Ec Divisi Pendayagunaan 

15 L.I.A Muzaffar Daud Divisi Pendayagunaan  

16 Drs. Mas'ud Halimi, MA Divisi Pendayagunaan 

17 Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc Divisi Pengembangan 

18 Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf Divisi Pengembangan 

19 Dra. Hj. Elvi Hudriyah, MA Divisi Pengembangan 

20 H. Muchtar Zarkasyi, SH Ketua Dewan Pertimbangan 
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21 Prof. Dr. Nasrun Haroen, MA 
Sekretaris Dewan 

Pertimbangan 

22 Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA 
Anggota Dewan 

Pertimbangan 

23 Drs. H. Djamal Doa 
Anggota Dewan 

Pertimbangan  

24 Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo, MA 
Anggota Dewan 

Pertimbangan 

25 Drs. H. Mubarok 
Anggota Dewan 

Pertimbangan 

26 Drs. H. Amidhan 
Anggota Dewan 

Pertimbangan  

27 Drs. H. Achmad Subianto, MBA Ketua Komisi Pengawas 

28 Drs. H. Tulus Sekretaris Komisi Pengawas  

29 Drs. H. Mundzir Suparta, MA Anggota Komisi Pengawas 

30 Drs. H. Basri Barmanda, M.BA Anggota Komisi Pengawas 

31 Prof. Dr. H. Artani Hasbi Anggota Komisi Pengawas 

32 Drs. KH. Masrur Ainin Najih Anggota Komisi Pengawas 

33 H. Iskandar Zulkarnain, SE Anggota Komisi Pengawas 
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NO REKENING ZAKAT 

NO Nama Bank Cabang Nomor Rekening Zakat 
1 BCA Kwitang 6860148755 
2 Bank Mandiri Plaza Mandiri 070 000 18 55555 
3 BNI Syariah Prima Jakarta 0095555554 
4 Bank Muamalat Kp.Sudirman 301.55555.16 
5  BII Syariah  T}amrin 2700-00055-5 
6 Bank Permata Syariah Pondok Indah 971006455 
7 Bank Syariah Mandiri T}amrin 009.0055555 
8 BRI Syariah Mampang 311637555 
9 Bank BTN Syariah Jakarta - Harmoni 701.10011.55 
10 Bank Danamon Syariah Ciracas 10058332362 
11  Bank Bukopin Syariah Melawai 8800255016 
12 Bank Syariah Mega 

Indonesia 
Kuningan 00103.02.000086.05 

13. BNI Syariah Prima  Jakarta 009 666 6660  

 

 

NO REKENING INFAQ DAN SHADAQAH 

NO Nama Bank Cabang Nomor Rekening Infaq 
1 BCA Kwitang 6860148577 
2 Bank Mandiri Plaza Mandiri 070 000 18 77773 
3 Bank Syariah Prima Jakarta 0095777779 
4 Bank Muamalat Kp Sudirman 301.77777.16 
5 Bank Permata Syariah Pondok Indah 971007877 
6  Bank Syariah Mandiri T}amrin 009.0077777 
7 BRI Syariah Mampang 311631477 
8 Bank BTN Syariah Jakarta - Harmoni 701.10016.77 
9  Bank Danamon Syariah Ciracas 1005832370 

10 Bank Syariah Mega 
Indonesia 

Kuningan 00103.02.000085.07 

12 Bukopin Syariah  Melawai 8800277.01.0 
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MITRA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ( BAZDA ) 

No  NAMA BAZDA PROVINSI  NOMOR URUT 
REGISTRASI BAZDA  

1  BAZDA Nanggro Aceh Darussalam  001  
2  BAZDA Sumatera Utara  002  
3  BAZDA Sumatera Barat  003  
4  BAZDA Riau  004  
5  BAZDA Sumatera Selatan  005  
6  BAZDA Jambi  006  
7  BAZDA Bengkulu  007  
8  BAZDA Bandar Lampung  008  
9  BAZDA Bangka Belitung  009  

10  BAZDA Banten  010  
11  BAZDA DKI  011  
12  BAZDA Jawa Barat  012  
13  BAZDA Jawa Tengah  013  
14  BAZDA Yogyakarta  014  
15  BAZDA Jawa Timur  015  
16  BAZDA Bali  016  
17  BAZDA Kalimantan Barat  017  
18  BAZDA Kalimantan Tengah  018  
19  BAZDA Kalimantan Timur  019  
20  BAZDA Kalimantan Selatan  020  
21  BAZDA Nusa Tenggara Barat  021  
22  BAZDA Nusa Tenggara Timur  022  
23  BAZDA Sulawesi Utara  023  
24  BAZDA Sulawesi Tengah  024  
25  BAZDA Sulawesi Tenggara  025  
26  BAZDA Sulawesi Selatan  026  
27  BAZDA Gorontalo  027  
28  BAZDA Maluku  028  
29  BAZDA Maluku Utara  029  
30  BAZDA Irian Jaya ( Papua)  030  
31  BAZDA Irian Jaya Barat  031  
32  BAZDA Irian Jaya Tengah  032  
33  BAZDA Kepulauan Riau  033  

 

UNIT PELAYANAN ZAKAT ( UPZ )  
MITRA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
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NO NAMA INSTANSI  NOMOR SK  NOMOR URUT 
REGISTRASI 

UPZ 
1  UPZ Departemen Dalam 

Negeri RI  
01 Tahun 2001  001  

2  UPZ Departemen Tenaga 
Kerja & Transmigrasi RI  

02 Tahun 2002  002  

3  UPZ Departemen Agama RI 03 Tahun 2002  003  
4  UPZ Mahkamah Agung RI  005/SP.UPZ/2002  004  
5  UPZ Departemen 

Pertahanan RI  
006/SP.UPZ/2002  005  

6  UPZ Departemen 
Kebudayaan & Pariwisata 
RI  

007/SP.UPZ/2002  006  

7  UPZ Kantor Menneg Urusan 
Koperasi & UKM RI  

008/SP.UPZ/2002  007  

8  UPZ Kantor Menneg 
BUMN RI  

009/SP.UPZ/2002  008  

9  UPZ KORPS Pegawai BPS  010/SP.UPZ/2002  009  
10  Departemen SDM RI  011/SP.UPZ/2002  010  
11  UPZ Kantor Menneg PAN 

RI  
012/SP.UPZ/2002  011  

12  UPZ PT. Bank Negara 
Indonesia  

014/SP.UPZ/2002  012  

13  UPZ PT. Permodalan 
Nasional Madani  

015/UPZ/BAZNAS/2002  013  

14  UPZ Kedutaan Besar RI 
PRAHA  

15/UPZ/BAZNAS/2002  014  

15  UPZ Kedutaan Besar RI 
Santiago - Chile  

16/UPZ/BAZNAS/2002  015  

16  UPZ Kedutaan Besar RI 
Antananarivo - Madagaskar  

17/UPZ/BAZNAS/2002  016  

17  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Hongkong  

18/UPZ/BAZNAS/2002  017  

18  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Darwin - Australia  

19/UPZ/BAZNAS/2002  018  

19  UPZ Kedutaan BesarRI 
Warsawa  

20/UPZ/BAZNAS/2002  019  

20  Kedutaan Besar RI Baghdad 
- Iraq  

21/UPZ/BAZNAS/2002  020  

21  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Sydney - Australia  

22/UPZ/BAZNAS/2002  021  

22  UPZ Kedutaan Besar RI 23/UPZ/BAZNAS/2002  022  
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Kuwait  
23  UPZ Kedutaan Besar RI 

Khartoum - Sudan  
24/UPZ/BAZNAS/2002  023  

24  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Mindanao,Sulu, Tawi-Tawi, 
Philipina Selatan – Davao 
City  

25/UPZ/BAZNAS/2002  024  

25  UPZ Kedutaan Besar RI 
Manila  

26/UPZ/BAZNAS/2002  025  

26  UPZ Kedutaan Besar RI 
Roma  

27/UPZ/BAZNAS/2002  026  

27  UPZ Kedutaan Besar RI 
Teheran  

28/UPZ/BAZNAS/T2002  027  

28  UPZ Kedutaan Besar RI 
New Delhi  

29/UPZ/BAZNAS/2002  028  

29  UPZ Kedutaan Besar RI 
Sana'a - Yaman  

30/UPZ/BAZNAS/2002  029  

30  UPZ Kedutaan Besar RI 
Islamabad - Pakistan  

31/UPZ/BAZNAS/2002  030  

31  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Los Angeles  

32/UPZ/BAZNAS/2002  031  

32  UPZ Kedutaan Besar RI 
Brunei Darussalam  

33/UPZ/BAZNAS/2002  032  

33  UPZ Kedutaan Besar RI 
Berlin  

34/UPZ/BAZNAS/2002  033  

34  UPZ Kedutaan Besar RI 
Seoul  

35/UPZ/BAZNAS/2002  034  

35  UPZ Kedutaan Besar RI 
Belgium  

36/UPZ/BAZNAS/2002  035  

36  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Songkhla  

37/UPZ/BAZNAS/2002  036  

37  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Melbourne – Australia  

38/UPZ/BAZNAS/2002  037  

38  UPZ Kedutaan Besar RI 
Wina - Austria  

39/UPZ/BAZNAS/2002  038  

39  UPZ Kedutaan Besar RI 
Oslo  

40/UPZ/BAZNAS/2002  039  

40  UPZ Kedutaan Besar RI San 
Francisco  

41/UPZ/BAZNAS/2002  040  

41  UPZ Kedutaan Besar RI 
Helsinki  

42/UPZ/BAZNAS/2002  041  

42  UPZ Kedutaan Besar RI 
Dar-Es Salam - Tanzania  

43/UPZ/BAZNAS/2002  042  
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43  UPZ Kedutaan Besar RI 
Riyadh  

44/UPZ/BAZNAS/2002  043  

44  UPZ Konsulat Jenderal RI 
Toronto  

45/UPZ/BAZNAS/2002  044  

45  UPZ Kedutaan Besar 
Amman  

46/UPZ/BAZNAS/2002  045  

46  UPZ KORPS Pegawai 
KORPRI BPK  

48/SP.UPZ/BAZNAS/2002  046  

47  UPZ Kantor Menneg Riset 
& Teknologi RI  

49/UPZ/BAZNAS/2002  047  

48  UPZ PT. Taspen ( Persero )  51/UPZ/BAZNAS/V/2003  048  
49  UPZ AJB Bumiputera 1912 

Dan Group  
52/UPZ/BAZNAS/V/2003  049  

50  UPZ Departemen Kelautan 
& Perikanan RI  

53/UPZ/BAZNAS/VII/2003  050  

51  UPZ BAZIS Bank BTN  54/UPZ/BP/BAZNAS/XII/03 051  
52  UPZ Departemen 

Pendidikan Nasional RI  
55/UPZ/BAZNAS/VII/2004  052  

53  UPZ Lembaga Administrasi 
Negara  

56/UPZ/BAZNAS/X/2004  053  

54  UPZ Waskita  57/UPZ/BAZNAS/XI/2004  054  
55  UPZ Kantor Menneg Riset 

& Teknologi RI  
58/UPZ/BAZNAS/XI/2004  055  

56  UPZ LAZIS Garuda 
Indonesia  

59/UPZ/BAZNAS/XI/2004  056  

57  UPZ Baitul Maal Great 
Eastern  

60/UPZ/BAZNAS/I/2005  057  

58  UPZ Perum Sarana 
Pengembangan Usaha  

01/UPZ/BAZNAS/IV/ 2005  058  

59  UPZ PT. Kawasan berikat 
Nusantara  

02/UPZ/BAZNAS/V/2005  059  

60  UPZ Masjid At-Taqwa  03/UPZ/BP/BAZNAS/VI/05  060  
61  UPZ Masjid Nurul Ajam 

Departemen Kehutanan  
04/UPZ/BAZNAS/VIII/05  061  

62  UPZ PT. Surveyor Indonesia 05/UPZ/BAZNAS/VIII/05  062  
63  UPZ Bank Mandiri ( Persero 

)  
06/UPZ/BAZNAS/IX/ 2005  063  

64  UPZ PT. Hutama karya ( 
Persero )  

07/UPZ/BAZNAS/IX/ 2005  064  

65  UPZ PT. Bank DKI  08/UPZ/BAZNAS/X/2005  065  
66  UPZ Yayayasan Wakaf 

Bangun Nurani Bangsa 
(ESQ)  

09/UPZ/BAZNAS/XII/2005  066  
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UNIT SALUR ZAKAT ( USZ )  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) 

No Nama Lembaga Alamat Lembaga 

1 USZ Al Islam Jln Tan Malaka Komplek Baitul Islam 
Payakumbu Padang  

2 USZ As Salam  Jln Warakas III Gg 15 N0 3 Tanjung 
Priuk Jakarta Utara 

3 USZ At Taibin Jln. Kalilio Senen Raya IV Jakarta 
Pusat 

4 USZ Insan Mandiri 
Sejahtera 

Komplek BTN Ciluar Permai Jln. 
Delima I No 10 Cijujung Sukaraja 
Bogor 

5 USZ Bina Insan Mandir Jln. Margonda Raya No 58 Depok  
6 USZ Baituzzakat Komplek Bulak Kapal Permai Blok 

EE No 9 Kabupaten Bekasi 
7 USZ dompet Iffah Jln. Raya Sultan Agung Pondok Ungu 

Rt 006 / 007 No 6 Medan Satria Kota 
Bekasi 

8 Pusat Zakat Umat LAZ 
Persis Garut 

Jln. Guntur Melati No 13 Haur 
Panggung Tarogong Kidul Garut 

9 USZ LAZ Cilacap Jln. Pipa Timur X Sidanegara Cilacap 
Jawa tengah 

10 YP3M Jln Godean KM V Demakijo 
Gamping Yogyakarta 

11 USZ Ibadurrahman Jln. Penas IX Desa Karang tengak 
cemaren Gerung Lombok Mataram 
NTB 

12 USZ Al Ittihad Jln. Ciputat Raya No 10 Pondok 
Pinang Kebayoran Lama Jakarta 
Selatan 

13 USZ Cahaya Insan Jln. Luar Batang IV No 01 Rt 008/02 
Penjaringan Jakarta Utara 

14 USZ Al Makmur Jln. K.H. Mas Mansyur No 5 Tanah 
Abang Jakarta Pusat 

15 USZ Insan Mandiri 
Balimatraman 

Jln.Taman Kamboja II No 5 
Rawamangun Jakarta Timur 
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Untuk menjadi muzakki , anda harus/telah berdonasi melalui rekening baznas.  

...::: IDENTITAS PERORANGAN :::... 
 

Nama Lengkap : *  

Nama Login : *  

Password : *  
(Max 10 Character).  

Retype Password : *  
(Harus sama dengan password).  

Kebangsaan :  
Tempat Lahir :  
Tanggal Lahir : 1 Januari 1983(4 digit)  
Jenis Kelamin : Pria  
NPWP :  
Status Nikah : Menikah  
Pendidikan Terakhir : tidak ada  
No KTP : *  

...::: ALAMAT :::... 

Alamat Rumah :

*  

Nama Provinsi : --Pilih Provinsi-- *  

Nama Kabupaten/Kotamadya : --Pilih Kabupaten-- * 
Kode Post :  
Telp :  
Fax :  
Hand Phone :  
E-mail : *  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Kepemilikan rumah : Sendiri  

...:::DONASI ANDA:::... 

Jenis donasi : Zakat *  

Jumlah donasi : dalam rupiah.. nilainya saja *  
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Rekening Bank : Bank Mandiri 070.00.0185555.5 * 
Tanggal Donasi : 28 Januari 2010(4 digit) *  

Simpan Batal

 

*harus diisi. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



325 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



326 
 



327 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



328 
 

 
 

 

 


