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MOTTO

iv

َ ُ صدَقَةً ت
س ِْ ْي ٌع َع ِل ْي ٌم
َ ُسك ٌَن لَّ ُه ْم َوهللاا
َ َصالَ تَك
َ ص ِّل َعلَ ْي ِه ْم ا َِّن
َ ط ِ ّه ُر ُه ْم َوتُزَ ِ ّك ْي ِه ْم ِب َها َو
َ ٌخذْ ِم ْن ا َ ْم َىا ِل ِه ْم
Artinya :
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah (9) : 103).1

1

Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul „Ali-Art, 2004).

v

PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim
Dengan mengucap syukur alhamdulillah
dan dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya kecil ini untuk
kedua orangtuaku tercinta,
Ayahanda Maisuri dan Ibunda Holila
yang tak pernah lelah memberikan semangat
doa dan kasih sayang serta pengorbanannya
untuk kakakku tersayang Ahmad Januardi, S.E dan adikku tersayang Siti Yulis
Tira NurHayati serta seluruh keluarga besarku
yang telah mendoakan dan memberikan dukungannya
untuk para Asatidzah dan guru-guruku
yang selalu memberikan nasihat dan arahannya
Untuk Mr. Adang Ridwan Muliana, S.Hum yang telah membantu memberikan
pikiran-pikiran serta selalu memberikan motivasi
Untuk sahabat La-PASMA UIN STS Jambi, terkhususnya Untuk saudara/i
Demisioner 06 yang selalu membuat diri ini semangat,
Anak didik Majelis Sholawat Asyiqol Musthofa,
Majelis Cinta Rasulullah, Majelis Raudhatuzzahrah, dan
Mujahidah Pembela Islam, yang selalu membangkitkan diri dan hati ini yang
terkadang tidak menentu arah, gundah dan gelisah,
serta teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah
UIN STS Jambi, terutama Lokal F Angkatan 2015
dan seluruh pihak yang tiada lelah membantu dan memberikan arahan
serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini
semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua
Aamiin ya Rabbal „alamin ...

vi

ABSTRAK
Dessy Meisyah; EES150624; Peranan Beasiswa DT Peduli dalam Penyaluran
Zakat (studi kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Jambi).
Berdirinya DPU Daarut Tauhiid adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan
jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat
besar. Sayangnya, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki
kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Kepala DPU DT Peduli
Kota Jambi menyatakan bahwa, keberadaan Unit Pengelola Zakat (UPZ)
memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Unit Pengelola Zakat
(UPZ) merupakan program untuk mewujudkan Kota Jambi yang cerdas, sehat dan
ikhlas sehingga dapat memberikan manfaat demi kemaslahatan ummat.
mahasiswa yang menyalurkan zakat mengalami beberapa kendala pada saat
menyalurkan zakat kepada masyarakat disebabkan adanya pemalsuan data yang
layak menjadi tidak layak dalam menerima penyaluran zakat. Untuk itu penelitian
ini bertujuan untuk melihat bagaimana peranan, kendala dan upaya DT Peduli
dalam penyaluran zakat. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat tiga peranan DT Peduli dalam Penyaluran Zakat, diantaranya; Mengajak
Partisipasi di DT Peduli, Transparansi pengelolahan dan Menyalurkan zakat ke
masyarakat.
Kata kunci : peranan, penyaluran, zakat
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ABSTRAKS
Dessy Meisyah, EES150624; The Role of DT Peduli Scholarship in the
Distribution of Zakat (the study case of Purpose Wallet for Ummat Daarut
Tauhiid Peduli Jambi).
DPU Daarut Tauhiid is an Indonesian country with the largest Muslim
population in the world which has a very large potential for zakat.
Unfortunately, at that time most of the people still did not have the
awareness to pay alms in accordance with its provisions. Head of DPU DT
Peduli Jambi City agreed, inviting the Zakat Management Unit (UPZ) to
provide the community to fulfill their needs. Zakat Management Unit
(UPZ) is a program to realize the smart, healthy and sincere Jambi City so
that it can provide profits for the benefit of the Ummah. Students
University who distribute zakat experienced some difficult time when
distributing zakat ti the public because of the falsification of decent data
that is not feasible in receiving zakat distribution. To that end, this study
aims to see how to involve, challenge and try DT Peduli in the distribution
of zakat. In this case the researchers used a type of qualitative research and
the data collection was carried out using an interview and documentation
methods. The results of this study indicate that there are three roles of DT
Peduli in the distribution of Zakat, it is including inviting participation in
DT Peduli, Transparency in management and distributing zakat to the
community.
Keywords : role, distribution, zakat
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DAFTAR ISTILAH
Zakat, ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka
yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat
berarti sejumlah harta tetrtentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orangorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.
Infaq, secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan
sesuatu untuk kepentingan tersebut. Sementara menurut istilah syari‟at, berarti
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu
kepentingan yang diperintahkan agama Islam.
Sedekah, istilah sedekah berasal dari bahasa arab shadaqah. Didalam
AlMunjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah,
bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah
adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan
jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.
Wakaf, secara bahasa arab wakaf diambil dari kata wakafa yang artinya
menahan atau berhenti. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan
sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan
manfaat atau faedahnya. Dan menurut UU no 41 tahun 2004, wakaf berarti
perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya huna keperluan ibadah
dan kesejahteraan umum sesuai syari‟ah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dompet Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) dan
merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (FUNDRAISING)
dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 Juni
1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan
tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah
Islamiyah.
Berdirinya DPU Daarut Tauhiid adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan
jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar.
Sayangnya, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran
untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Perilaku sosial adalah perilaku yang tumbuh
dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan
kebutuhan inklusinya.

2

Ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi

mereka bersama orang lain pada situasi dan kondisinya. Ia bisa sangat berpartisipasi
tetapi bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang lain bisa juga tidak,
secara tidak disadari ia merasa dirinya berharga dan bahwa orang lain pun mengerti akan
hal itu tanpa ia menonjolkan diri. Dengan sendirinya orang lain akan melibatkan diri
dalam aktifitas-aktifitas mereka.
Masyarakat Islam harus hidup seimbang yakni didalamnya tidak dibolehkan terjadi
kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin dengan jarak perbedaan
yang jauh. Tetapi, Islam menganjurkan supaya golongan yang kaya membantu golongan
yang miskin. Sehingga, kehidupan golongan miskin terbantu kebutuhannya. Maka, untuk
2

Ibrahim, “Perencanaan Distribusi Zakat Pada Dompet Peduli Ummat Darut Tauhid (Dpu
Dt) Cabang Yogyakarta, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,Vol. 2017, hlm. 5
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mengatasi problema kemiskinan didalam masyarakat Islam telah memberikan jalan
keluarnya,

yakni

diwajibkannya

mengeluarkan

zakat. Zakat

berpotensi untuk

mensejahterakan umat apabila diberdayakan secara optimal. Karena, sumber zakat yang
ada pada umat Islam sangat banyak bentuknya serta jumlahnya juga sangat besar.
Sesungguhnya jika zakat sudah diberdayakan dengan seutuhnya maka itu sudah
mencukupi keperluan masyarakat Muslim tanpa harus ada tambahan membayar pajak
yang berlaku pada saat ini.
Jenis-jenis zakat yang disalurkan dari DT Peduli ini berupa uang saku dan bahan
pokok makanan, di samaratakan di setiap rumahnya diberikan beras 2kg, minyak sayur
1kg, gula 1kg, sirup 1 botol, dan mie atau roti 2 bungkus. Jika ada yang kurang kita akan
menambahkan agar dapat disamaratakan hingga pembagiannya. Sedangkan, kendala
dalam penyaluran zakat yang dirasakan dari DT Peduli ini hanya ketika dalam mencari
lokasi dan kebenaran masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat. Selain itu
ketika kita bekerja dalam proses penyaluran zakat tersebut kita terus tetap semangat
dalam menjalankannya tanpa ada rasa lelah dan mengeluh.3
Berdasarkan hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa Kepala DPU DT Peduli
Kota Jambi menyatakan bahwa, keberadaan Unit Pengelola Zakat (UPZ) memudahkan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Unit Pengelola Zakat (UPZ) merupakan
program untuk mewujudkan Kota Jambi yang cerdas, sehat dan ikhlas sehingga dapat
memberikan manfaat demi kemaslahatan ummat.4 Namun, penulis menemukan bahwa
mahasiswa yang menyalurkan zakat mengalami beberapa kendala pada saat menyalurkan
zakat kepada masyarakat mereka kesulitan dalam mencari lokasi dan kebenaran
masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat, sehingga belum mampu
memperdayakan kaum lemah dalam rangka mengatasi penyakit kesenjangan ekonomi,
3

Wawancara bersama kakak sahar, anggota dt peduli jambi, 23 Juli 2019, rekaman audio.
http://jakartaplaces.com/lokasi/badan-amil-zakat-daerah-bazda-kota-Bekasi / pada tanggal
15 Juli 2019 pukul 09.15
4
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kemiskinan, dan kesejahteraan. Ini disebabkan adanya pemalsuan data yang layak
menjadi tidak layak dalam menerima penyaluran zakat. Selain itu di saat penyalurannya
masih ada beberapa yang memiliki rasa malu dalam berbicara ketika berhadapan dengan
masyarakat. Sebagian diantara mereka masih berperilaku yang tidak tegas, ada beberapa
yang tidak percayadiri ketika menyampaikan arahan di depan masyarakat, kurangnya
inisiatif dalam menumbuhkan ide-ide dalam menyalurkan zakat ini terbatas, dan juga
masih mengandalkan satu sama lain pada saat proses penyaluran zakat ini dilaksanakan.
Ini disebabkan karena diantara mereka masih ada yang berprasangka buruk terhadap tim
mereka sehingga kepercayaan itu sulit untuk didapatkan, dan keegoisan masih tertanam
pada diri mereka.
Untuk itu di saat melakukan tugasnya DT Peduli diperlukan kerjasama tim yang
solid dan tolong-menolong agar terjadinya perubahan masyarakat menuju perkembangan
yang lebih baik, sekaligus merupakan kontrol terhadap perubahan sosial yang sedang dan
akan berlangsung.
Maka dari itu, diperlukan sebuah cara dan solusi yang tepat agar mahasiswa dalam
menyalurkan zakat dapat mengatasi permasalahan dalam penyaluran zakat di masyarakat,
agar dalam penyalurannya dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan bagi
masyarakat sekitar. Mahasiswa perlu ditingkatkan dalam berprilaku sehingga mahasiswa
yang menjadi peran utama dalam penyaluran zakat ini dapat memberikan kesan mampu
dalam menerima amanah tersebut. Beasiswa DT peduli diharuskan lebih tegas lagi dalam
menyeleksi mahasiswa yang akan dikirimkan dalam menyalurkan zakat ini sehingga
penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik.
Hal ini pernah dikemukakan oleh Arif Rahman Hakim dalam sebuah
penelitiannya yang berjudul Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor
(studi kasus pendayagunaan zakat bidang pendidikan dompet peduli ummat daarut tauhiid

4

cabang bogor), bahwasannya Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bogor dalam
mengelola dana zakat yang dihasilkan dengan cara menginvestasikan dana zakat yang
diperoleh melalui berbagai program produktif seperti menjadi mitra biro perjalanan MQ
Travel dan usaha aqiqah. Sehingga keuntungan dari usaha tersebut bisa digunakan dan
diputar kembali untuk pemberdayaan mustahiq5. Selanjutnya dalam penelitian MD
Pusparini, yang berjudul Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Shadaqah perspektif
Maqashid Syari‟ah (studi pada dompet peduli ummat daarut tauhid Yogyakarta), yakni
berdasarkan analisis data yang diketahui bahwa program pengelolaan dana ZIS pada
Lembaga Amil Zakat DPU DT bersifat produktif dengan program-program yang
bergulir.6
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menyimpulkan untuk
dilanjutkan menjadi sebuah penelitian dengan judul “Peranan Penerima Beasiswa DT
Peduli dalam Penyaluran Zakat di Masyarakat” (Studi Dompet Peduli Ummat
Daaarut Tauhiid Peduli Jambi).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya,
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan DT Peduli dalam penyaluran zakat?
2. Apa saja kendala DT peduli dalam penyaluran zakat?
3. Bagaimana upaya DT peduli dalam penyaluran zakat?
C. Batasan Masalah
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Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak
menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan kepada
peranan beasiswa dt peduli dalam penyaluran zakat.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu
kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalan skripsi ini. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui peranan beasiswa DT peduli dalam penyaluran zakat.
b. Untuk mengetahui kendala di DT Peduli dalam penyaluran zakat.
c. Untuk mengetahui upaya DT Peduli dalam penyaluran zakat .
2. Kegunaan Penelitian
Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan
(manfaat) yang dapat diambil antara lain :

a. Penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan mengenaipengaruh
bagaimana jiwa sosial dan kemampuan mahasiswa dalam menylurkan zakat terhadap
adanya beasiswa DPU-DT Peduli .

b. Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para
mahasiswa dalam memilih program beasiswa yang yang disediakan oleh pihak
universitas.

c. Akademisi dan pengelola beasiswa, merupakan sumber referensi bagi para akademisi
dan pengelola beasiswa dalam menentukan mahasiswa yang berhak menerima
beasiswa DPU-DT Peduli.
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d. Masyarakat, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi

masyarakat

didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan
perbandingan bagi peneliti yang lain.
E. Kerangka Teori
Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya,
maka penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Efektivitas Beasiswa DT Peduli dalam
Membentuk Jiwa Sosial Mahasiswa melalui Penyaluran Zakat”. Sebagaimana mestinya
setiap penelitian memerlukan landasan teori yang berkaitan dan akan menunjang yang
akan di teliti. Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum
yang mengatur semua tindak-tindak manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukumhukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak
disebutkan secara tidak jelas.7 Oleh sebab itu dalam pemecahan permasalahan yang
tercantum dalam pokok masalah berikut ini di sajikan beberapa pokok pembahasan untuk
memperoleh kerangka teori atau landasan yang berkenaan dengan penelitian.
1. Kebijakan
a. Pengertian Kebijakan
Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan
dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan
bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin.
Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan
sanksekerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa latin disebut
dengan politik yang berarti negara.8

7
8

Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23.
Dunn, 2000 :51-52
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Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan
keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan
keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan
(kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur
penduduk dari atas kebawah.
Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang
dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi
keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik,
kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan
masalah.
Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu : “Perilaku yang tetap dan
berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk
memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat
dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan
sifat dari kebijakan”.9
Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi
perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja
disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok
target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.10
Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi
sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakantersebut bersifat strategis
yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

9

Abidin, 2004: 25
Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media
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b. Kebijakan Organisasi11
Kebijakan Organisasi adalah suatu kebijakan instansi atau lembaga dalam ruang
lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut.
Kebijakan organisasi ini merupakan model jaringan yang didasarkan pada jaringan
kerjasama dari pekerja-pekerja lokal dan jarak jauh yang melaksanakan fungsinya. Dalam
sebuah enterprise, ini berujuan agar efisiensi biaya dan fleksibilitas untuk mencapai misi
dengan menghillangkan lapisan-lapisan management yang tidak perlu yang umumnya
terdapat dalam mode operasi desentralisasi. Pada model ini tim eksekutif mengatur
kebijakan, tujuan, menyetujui sumberdaya dan mengevaluasi hasil, sedangkan Functional
Team (tim fungsional) dan Independent Worker mengelola program didalam sebuah line
of business (LOB) yang sedang berjalan, proyek pengembangan baru, dan sumber daya
tim yang khusus.
Jadi model organisasi, akan menghubungkan dan membagi team secara jelas
berdasarkan kepada ruang lingkup tugasnya, dimana terdapaat executive team, functional
team, dan independent team. Didalam model jaringan dimungkinkan melibatkan
functional team yang berasal dari luar organisasi. Executive team berperan dalam
menetukan tujuan, menetapkan kebijakan, hingga proses evaluasi pencapaian pekerjaan,
sedangkan functional team dan independent team bertugas dalam nelaksanakan seluruh
program yang telah direncanakan.
Model Jaringan Organisasi berbeda dengan matrix organisasi. Karena pada
dasarnya matrix organisasi digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan
beragam program atau proyek. Sedangkan model jaringan, lebih mendukung spesifikasi
pada Line Of Business, Sehingga bertolak belakang dengan matrix organisasi.
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2. Beasiswa
a. Pengertian Beasiswa
Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada
perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang
ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun
yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun
pemberian dengan ikatan kerja (biasanya disebut ikatan dinas) setelah selesainya
pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda tergantung pada lembaga yang
memberikan beasiswa tersebut.12 Beasiswa adalah tunjangan yang diberiakan kepada
pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.13 Jadi, beasiswa merupakan
bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang ditempuh agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya
dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk
dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak-anak sekolah
atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.
Lembaga pendidikan terutama universitas banyak menawarkan beasiswa kepada
mahasiswanya, baik beasiswa swasta maupun nasional. Beasiswa swasta atau yayasan
adalah beasiswa yang disalurkan oleh pihak swasta baik yayasan ataupun perusahaan,
misalnya sampoerna foundation, tanoto foundation, dan djarum foundation. Sedangkan
beasiswa nasional adalah beasiswa yang disalurkan pemerintah lewat lembaga terkait,
misalnya beasiswa dikti, beasiswa bidikmisi, serta beasiswa unggulan.14
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b. Tujuan Pemberian Beasiswa
Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa antara lain :
1. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu
sesuaai dengan bidang yang ingin meraka kuasai, terutama bagi yang punya
masalah dalam hal pembiayaan.
2. Menciptakan pemerataan sustu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap
orang yang membutuhkan. Memang kita punya hak untuk belajar agar
mendapat ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup dikemudian hari,
namun untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita perlu mengaluarkan biaya.
Untuk itu beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untk mendapatkan
ilmu tersebut.
3. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Karena dengan adanya
bantuan beasiswa ini, maka seseorang terutama kaum muda bisa mempunyai
kesempatan untuk mendapat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dari
sini akan tercipta sumber daya manusia baru yang lebih mampu menjawab
tantangan dizaman yang terus maju ini.
4. Meningkatkan kesejahteraan. Setelah tercipta sumber daya manusia baru yang
cerdas, diharapkan mereka ini bisa memberi bantuan lewwat ide dan ilmu
pengetahuan yang telah diperolehnya ketika menjalani masa pendidikan.
Karenai ilmu pengetahuan tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat dengan
tujuan untuk memajukan mereka sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih
mudah dicapai.15
Tujuan pemberian beasiswa pada dasarnya adalah untuk mendukung kemajuan
dunia pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar bagi para mahasiswa yang berprestasi
15
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Juli 2018.
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dan kurang berprestaasi tidak atau kurang mampu secara ekonomi. Mendorong dan
mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan
bergairah dalam menyalesaikan studi. Mendorong siswa berpacu dalam mencapai prestasi
akademik yang tinggi sehingga sumber daya manusia yang potensial tersebut tidak siasia.
Sasaran awalnya adalah golongan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi
agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya itu penerima
beasiswa seharusnya memiliki jiwa sosial yang tingggi dan mengurangi sifat egoisme.
Supaya ketika mereka lulus dari bangku pendidikan mampu menerapkan ilmunya untuk
kepentingan umum dan semaksimalnya berusaha menjadi orang yang menyediakan
beasiswa bagi penerusnya. Namun pada penerapannya sangat berkebalikan, dana
beasiswa yang diberikan seringkali disalah gunakan oleh oknum penerima beasiswa yang
tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman tentang arti beasiswa itu
sendiri.
c. Manfaat Beasiswa
Adapun manfaat dari pemberian beasiswa antara lain :
1. Membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan dalam
menempuh pendidikan.
2. Mendorong siswa untuk saling berlomba dalam hal prestasi akademik.
3. Merangsang semangat belajar siswa atau penerima beasiswa.
4. Memberikan kesempatan kepada lembaga luar sekolah untuk berpartisipasi
dalam proses peningkatan pendidikan.
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3. DT Peduli
a. Visi-Misi DT Peduli
Visi
Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah,
profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.
Misi
Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan
Wakaf (ZISWAF), Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi,
pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.
Motto
Membersihkan Memberdayakan
4. ZAKAT
a. Pengertian Zakat
Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang
mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang
mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti
keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama‟ yang
mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda , akan tetapi pada dasarnya
mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan
persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan
kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.16
Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari
hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula
keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain
16

Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press,
2002, hlm. 7.
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itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta
yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan. 17
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk
menunaikan zakat.18 Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukan
kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah
mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.19
Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam alQur‟an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur‟an kata zakat dan shalat selalu disebut
beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat
baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama
diwajibkanya.20
Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak
kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi,
barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka
ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan
perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.21
b. Orang-orang yang Menerima Zakat
Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:
1. Orang Fakir

17

Moh Syaifullah Al Azis S. Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam
dengan Berbagai Permasalahanya, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 269.
18
Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma‟rif, cet.
Ke 6, 1988, hlm. 5.
19
M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 272.
20
Masturi ilham, Nurhadi, op. cit., hlm. 250-251.
21
Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, log.cit., hlm. 4-5.
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Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai
harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupannya sendiri serta keluarganya seperti
makan, minum, sandang dan perumahan.22
2. Orang miskin
Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan
kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula
meminta belas kasihan orang lain.23
3. Amil Zakat
Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi
masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para
penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang
harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.24
4. Muallaf
Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru
masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah
keluarganya yang masih kafir.25
5. Riqab
Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang
ditawan oleh orang-orang kafir.26
6. Gharim ( Orang yang berhutang)
Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan
maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk

22

ibid., hlm. 309.
ibid., hlm. 309.
24
Masturi ilham, Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm.
298-299.
25
M. Abdul Ghofar, op.cit., hlm. 310.
26
Masturi ilham, Nurhadi, Fikih op.cit., hlm. 301.
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memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia
mampu membayarnya.27
7. Fii sabilillah
Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan
kaum muslimin. di antara ulama‟ ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup
juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti
mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.28
8. Ibnu sabil Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari
daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal
dalam perjalanannya.29
c. Hikmah Zakat
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang
sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orangorang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat
keseluruhan. 30
Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai
berikut :
1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan
aklak mulia dengan rasa kemanusian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan
materialistis,

menumbuhkan

ketenangan

hidup,

sekaligus

membersihkan

dan

mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surat Ibrahim ayat 7, yang artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;

27

Syaifuddin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012, hlm.

111.
28

M. Abdul Ghofar, log.cit., hlm. 311.
Masturi ilham, Nurhadi, log.cit., hlm. 302.
30
Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press,
2002, hlm. 9-10.
29
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"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".31
2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong,
membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah
kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari
bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin
timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang
cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan
para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang
karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan
berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus
dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi,
dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
5. Untuk memasyarkatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah
membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari
hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu
instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan
membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.

31

Depertamen Agama RI, Al-quran Dan Terjemahanya, Bandung: Syamil, 2005, hlm.257.
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7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha
sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang
luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.32
8. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin
dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan
kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.
D. Prinsip-Prinsip Zakat33
Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat
merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A
Mannan dalam bukunya Islamic Economis Theory and Practice, sebagaimana yang
dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam
prinsip, yaitu :
1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat
merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi
kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar
karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka
waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu
harus dikeluarkan.

32

Didin Hafhiduddin, op.cit., hlm. 14-15.
Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala
Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. Jakarta : Qultum Media, hlm.9
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5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau
merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi
melalui aturan yang disyariatkan.
E. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti
lakukan, yaitu;
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Dari bebrapa penelitian sebelumnya di atas, dapat diketahui bahwa persamaan
dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat yang ada di dalam DPU-DT
Peduli. Sedangkan yang membedakan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu
penelitian yang menjadikan DT Peduli Jambi sebagai objek penelitiannya.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang penerapan beasiswa DT peduli dalam menyalurkan zakat
terhadap jiwa sosial dan mahasiswa. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya
penelitian ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a. Kantor DT Peduli Jambi yang bertempat di tehok tepatnya didepan POLDA
tehok Jambi.
b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai
keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan riset lapangan (field
research).34
Dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis data
mode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau
memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. 35Penelitian
deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat, didengar dan
dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, dan lain-lain) dan peneliti juga
mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.36
Selain itu, peneliti juga merupakan penelitian kepustakaan. Penulis akan
mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan
lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam skripsi ini.
34

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : pustaka pelajar offset, 1998), hlm. 1
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung : Cv Alfabeta,2009), hlm.8
36
Burhan Bungin , Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Grafindo Persada,2001),
hlm. 234
35

22

23

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat
dipercaya.37 Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi
dan wawancara dilokasi penelitian, data primer yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah: Kepala Desa dari Suku Anak Dalam, Ketua Yayasan DT Peduli Jambi,
Ketua Organisasi DT Peduli dan Staf beserta anggota-angota yang ada di DT
Peduli Jambi.
b. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.38 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data
yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan
melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang
berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan
objek penelitian.
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan
data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana atau peristiwa berupa
suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data
tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1) Peristiwa atau Kejadian

37

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hlm. 16.
38
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, hlm. 18.
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Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penerapan analisis
efektivitas beasiswa DT peduli dalam menyalurkan zakat terhadap jiwa sosial dan
kemampuan mahasiswa.
2) Pelaksana pemberi pelayanan
Dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan lembaga dapat memberikan
informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya.
3) Dokumentasi
Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan,
catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta keuntungan, dan lain
sebagainya.39
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Hartinis Yamin
menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan
orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas
mereka.”40 Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif
(passive participation) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati,
tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Alasan penggunaan pengamatan adalah karena teknik pengamatan ini didasarkan
atas pengalaman secara langsung. Kedua karena teknik pengamatan memungkinkan
melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana
yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, teknik pengamatan memungkinkan
peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan
39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 16.
Hartinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,
(Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009), hlm. 79.
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proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, dapat
mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara. Kelima, teknik pengamatan
memungkinkan peneliti mampu memahami situasisituasi yang rumit. Obyek observasi
menurut Spradley dinamakan situasi sosial, sebagaimana di kutip oleh Syamsudin terdiri
atas:41
1) Place, tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
2) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3) Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang
berlangsung.
Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih
observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti
ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi
yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman
observasi yang disusun sebagai berikut:
a. Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir
b. Interaksi sosial dan tempt lingkungan
c. Ekspresi saat wawancara
d. Bahasa tubuh saat wawancara
1. Wawancara
Yakni tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan
terbuka, sehingga diperoleh jawaban yang peneliti harapkan dari pihak DPU-DT Peduli.
2. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber di Kantor
DT Peduli Jambi, dari arsip dan dokumen baik yang berada di Kantor DT Peduli Jambi,
41

Syamsudin dkk, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 238.
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yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi
adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan,
dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.42 Dalam hal ini
dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di
teliti.
Menurut Hartinis, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda
dan sebagainya.”43 Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam
banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,
bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.
Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi,
profil, serta analisis efektivitas beasiswa DT peduli dalam menyalurkan zakat terhadap
jiwa sosial dan kemampuan mahasiswa.
2. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut
adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis
dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau
sekelompok orang.44 Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau
bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan
mengenai batasan waktu tersebut.
Dalam skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul:
“Analisis Efektivitas Beasiswa DT Peduli terhadap Jiwa Sosial dan Kemampuan

42

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.
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(2012), hlm. 62.
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Mahasiswa dalam Menyalurkan Zakat ”. Penelitian ini, unit analisisnya adalah penerapan
beasiswa DT peduli dalam menyalurkan zakat terhadap jiwa sosial dan kemampuan
mahasiswa yang bertempat di tehok Kota Jambi. Penetapan unit analisis tersebut, karena
penelitian yang dilakukan tidak menggunakan popupasi dan sampel, namun hanya
menggunakan dokumen-dokumen dari kantor DT peduli dan dari suku anak dalam
Jambi.Maka yang menjadi informannya adalah: Kepala Desa dari Suku Anak Dalam,
Ketua Yayasan DT Peduli Jambi, Ketua Organisasi DT Peduli.
3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatatn lapangan
dan bahan-bahan lain.45 Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian anatara data yang satu dengan
data yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian di seleksi dan dikembangkan
menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Analisis data merupakan langkah
yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada
tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman di dalam buku
Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

45

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 90.
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jenuh,”46 Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil
kesimpulan lalu diverifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat
ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan
sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada halhal yang penting. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan
dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan
memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
2. Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan
data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga
dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan
dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles
dan Huberman menyatakan “the most frequent from of display data for qualitative
research data in the past has been narrative text”47 Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dengan
mendisplaykan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi,

46
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks
yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, nerwork (jejaring kerja) dan chart.
Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering
digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan
teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai
dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara,
dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.48 Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah
diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga
metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis
lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga
memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap analisis
aktivitas beasiswa DT peduli dalam menyalurkan zakat terhadap jiwa sosial dan
kemampuan mahasiswa.
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E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan
skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya
menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang
tema yang dibahas.
BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah,
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan
Pustaka.
BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian,
Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan Alat Analisis Data,
Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri
dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka,
Instrumen Wawancara, Lampiran dan Curriculum Vitae.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil DPU DT Peduli Jambi
1. Sejarah Beridirinya DPU-DT Peduli Cabang Jambi
Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Peduli cabang Jambi berada di Jl. Jendral
Sudirman No 2A RT.29 (Seberang POLDA Jambi), Kel. Tambaksari, Kec. Jambi Selatan,
Kota Jambi. Sejarah pendirian DPU-DT cabang Jambi ini tidak terlepas dari terbentuknya
Yayasan Daarut Tauhiid Bandung.
Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid yang menyadari bahwa
keadaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Pesantren Daarut
Tauhiid, yang pada saat itu belum optimal dan timbulnya pemikiran untuk juga
mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga diputuskan bahwa
perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara
profesional, amanah, dan jujur, berlandaskan pada ukhuwah islamiyah. Untuk itu,
diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang
dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi
masyarakat.49
Dompet Peduli Ummat adalah sebuah lembaga Amil Zakat dan merupakan
Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan
pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 Juni
1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan
tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan jujur berlandaskan pada ukhuwah
islamiyah. Latar belakang berdirinya DPU-DT bahwa Indonesia sebagai negara dengan
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jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar.
Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat
sesuai dengan ketentuannya. Hal lain juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya
penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian
bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan si penerima zakat.
DPU-DT

berusaha

untuk

mengatasi

hal-hal

tersebut.

Selain

berusaha

membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha
menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan
berusaha memberdayakan soft skill para penerima zakat yang sebelumnya biasa saja
setelah di berdayakan dengan pelatihan-pelatihan maka akan mempunyai bekal di masa
depan mereka masing-masing. DPU-DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada
bulan Juni 2000, dengan berbasiskan pada data base, dimana setiap donatur mempunyai
nomor atau kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari
aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa
Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002.50
Namun perjuangan para amil zakat di LAZDA DPU-DT tidak serta merta berhenti
sampai disini. Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat yang merata, mendorong
mereka untuk mengupayakan berdirinya LAZNAS. Sedangkan syarat menjadi LAZNAS,
sebuah lembaga harus mempunyai cabang diberbagai wilayah di beberapa propinsi.
Sehingga pada tahun 2003 perluasan cabang mulai di bangun di beberapa wilayah.
Diantaranya Jakarta, Semarang, Lampung dan Batam. Sehingga pada akhirnya di tahun
2004 DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) tepatnya pada
tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan SK Menteri Agama No.410 tahun 2004. Dan
sampailah berdirinya DPU-DT Peduli Jambi pada tahun 2015.
50
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2. Profil Lembaga
Dalam modul profil DPU-DT (2008: 8-9) diterangkan bahwa Dompet Peduli
Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) secara struktural berada dibawah yayasan Daarut
Tauhiid, dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid
yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat
serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai nilai Islam. Saat ini
peningkatan kekuatan ekonomi dan pendidikan merupakan prioritas yang harus
diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian
generasi atau ummat yang berasal dari sinergi potensi para pemuda sekarang patut untuk
diwujudkan secara bersama-sama.51
Berikut ini Visi dan Missi DPU-DT Peduli :
Visi :
“Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional,
Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.”
Misi :
a) Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf
(ZISWAF).
b) Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah dan
Sosial menuju masyarakat Mandiri.
Motto :
Membersihkan Memberdayakan
51
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Struktur :
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DT PEDULI52
DEWAN PEMBINA
KH. Abdullah Gymnastiar

H. Abdurrahman Yuri

DEWAN PENGAWAS

DEWAN PENGURUS

H. Wahyu Prihartono

H. Dudung Abdul Ghani, S.E
H. Feri Susanto

Ketua

: M. Rizky

Sekretaris

: Gusri Hayani

Bendahara

: Saharuddin

Hadi Siswanto

PENGELOLA

B. PENDIDIKAN

B. KESEHATAN

B. KEMANUSIAAN

B. EKONOMI

Rafly Danuarta

Ahmad Zaidan

Ridho Saputra

Ade Setiawan

52
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3. Program – Program Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jambi53
Program-program yang ada di DPU-DT Cabang Jambi merupakan programprogram yang dimulai dari basic pesantren dan dikenal oleh masyarakat dengan empat
pilarnya atau tagline Ku. Empat pilar atau tagline Ku merupakan program-program yang
didalamnya memiliki nilai-nilai untuk memberdayakan masyarakat.
a. Pilar Dakwah (Dakwah Ku)

Program dengan pilar dakwah (dakwah Ku) merupakan program layanan
yang diberikan kepada individu maupun masyarakat yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi individu atau masyarakat dalam mendapatkan ilmu
agama dan mempererat tali persaudaraan. Program dari pilar dakwah (dakwah Ku)
adalah :
1) Sosialisasi Tentang Islam (Kajian Tauhiid)
Adanya kajian tauhiid yang dilakukan untuk para masyarakat dalam menambah
ilmu tentang agama,kajian tauhiid ini dilakukan 1 hingga 2 kali dalam satu bulan, dengan
mengundang pembicara. Dan setiap 3 bulan sekali diadakan kajian menghadirkan orangorang tertinggi yang didatangkan dari dt peduli pusat (Jakarta) yang menjadi pembicara
pada Kajian Tauhiid.
2) Konsultasi Zakat dan Fiqh
Layanan konsultasi ini merupakan program dakwah Ku yang membahas tentang
persoalan Zakat, Infaq, Shadaqah dan ilmu-ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Layanan
konsultasi ini bisa di akses pada web yang ada di DPU-DT Cabang Jambi.

53

Wawancara dengan Bapak Nur Ikhsan (Kepala DPU-DT Cabang Jambi) pada tanggal
24 Juni 2019 pukul 10.24 WIB di Kantor DPU-DT Cabang Jambi.
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3) Kampung Tauhiid
Program Kampung Tauhiid ini merupakan program yang didirikan DPU-DT
cabang Jambi, dimana DPU-DT Jambi memilih satu desa pada wilayah Jambi untuk di
jadikan desa binaannya (kampung Tauhiid). Kampung Tauhiid ini diberdirikan pada desa
yang pada sekitar desanya merupakan desa yang mayoritas non muslim, maka
dibangunlah Kampung Tauhiid dengan tujuan masayarakat tetap teguh pada iman dan
keyakinannya.
b. Program Pendidikan (Beasiswa Ku)
Pada program pendidikan (Beasiswa Ku) di DPU-DT Cabang Jambi belum ada
beasiswa yang terkhusus untuk beasiswa TK/PAUD Ku dan beasiswa SD Ku. Penerima
Beasiswa Ku akan bertempat tinggal pada asrama yang sudah disediakan DPU-DT
cabang Jambi. Untuk mendapatkan beasiswa maka siswa atau mahasiswa mendaftar pada
jadwal pengumuman pendaftaran yang tertera di web DPU-DT Cabang Jambi.
1) Beasiswa SMP Ku
Pemberian biaya pendidikan untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3 SMP, pemberian
beasiswa ini diberikan kepada siswa dengan keluarga yang tidak mampu dari segi
ekonomi, akan tetapi memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan
pendidikannya.
2) Beasiswa SMA Ku
Pemberian biaya pendidikan beasiswa SMA Ku diberikan kepada siswa kelas 1
hingga 3 SMA yang memiliki sebuah prestasi akademik dan memiliki keinginan yang
kuat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi terkendala
dengan ekonomi keluarga.
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3) Beasiswa Mahasiswa Ku
Pemberian biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berbagai
universitas yang ada di Yogyakarta untuk mahasiswa yang berprestasi dan memiliki
keinginan yang kuat untuk mandiri. Penerima beasiswa mahasiswa Ku memiliki peran
aktif dalam program-program yang berjalan di DPU-DT Cabang Jambi.
c. Program Sosial Kemanusiaan (Peduli Ku)
Program ini merupakan salah satu program layanan tanggap darurat bagi
masyarakat yang membutuhkan pada saat itu atau mendapatkan bencana.
1) Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, masyarakat
yang sangat membutuhkan bantuan dalam pengobatan,seperti : memberikan bantuan
membayar cuci darah, dan membayar biaya kesehatan lainnya .
2) Layanan Sosial

Program layanan sosial yang diberikan kepada mustahik yang bersifat
tanggap darurat dengan membantu masyarakat (mustahik) dalam bidang bantuan
kesehatan, bantuan untuk ibnu sabil dan bantuan pendidikan, serta membantu
dusun-dusun yang kekurangan air bersih.
3) Layanan Mobil Peduli Kemanusiaan (Ambulance gratis)
Fasilitas yang dimiliki oleh DPU-DT Cabang Jambi yang digunakan untuk
membantu kaum dhuafa yang bersifat tanggap darurat seperti, bencana, sakit yang harus
mendapatkan penanganan dengan cepat untuk mengantarkan ke rumah sakit.

38

4) Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri
Ramadhan peduli Negeri ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki
DPU-DT Jambi dengan sistem celengan khusus ramadhan. Digunakan untuk keperluan
mustahik pada bulan ramadhan, seperti : berbuka puasa dengan anak yatim dan
memberikan tebar paket lebaran untuk kaum dhuafa.
Qurban peduli negeri merupakan program yang dilaksanakan pada saat idul adha,
muzaki memberikan dana untuk memberikan dana qurban nya dan menyembelihnya di
tempat yang membutuhkan dan digunakan untuk memberdayakan (membantu) peternak
kecil (membeli kambing).
d. Pilar Ekonomi (Ikhtiar Ku)
Program pilar ekonomi ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,
dilakukan oleh individu atau kelompok orang dengan memanfaatkan potensi yang
dimiliki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
1) Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)
Program Misykat ini merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang diberikan dana secara bergulir dan dalam berjalannya program Misykat
ini terdapat pembinaan akhlak dengan keterampilan, wawasan berwirausaha, menabung,
dan belajar untuk infaq. Program ini ditujukan untuk ibu-ibu dari masyarakat kurang
mampu
2) Usaha Ternak Mandiri (UTM)
Program ini adalah program yang dilakukan secara berkelompok dengan
membantu para peternak dalam penggemukan hewan ternak. Sasaran dari program UTM
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adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan, agar hewan ternak yang dikelolanya
dapat berkualitas dengan baik sampai pemasaran yang melalui program pendampingan
yang intensif dan berkesinambungan. Program ini ditujukan untuk bapak-bapak yang
memiliki kreatifitas dalam beternak dan kurang mampu.
3) Usaha Tani Mandiri (UTAMA)
Usaha tani mandiri merupakan bagian program ikhtiar Ku yang berupaya untuk
mengembangkan usaha sumber daya alam yaitu dalam bidang pertanian. DPU-DT cabang
Yogyakarta melakukan kegiatannya dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada
petani dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang meningkat ketika panen
dilaksanakan.
B.

Pengumpulan Dana Zakat di Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT)
Peduli Jambi 54
Dalam hal ini pengumpulan zakat yang dikemukaan Eri Sudewo bahwa kegiatan

inti yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat terletak pada dua hal, yaitu dana
dapat terkumpul yang berasal dari donatur (perorangan maupun kelompok) dan sebagai
manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana karena suatu aturan atau kewajiban
yang ada. Dan jenis zakat itu ada zakat mal dan zakat firah.
Dana yang ada di Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Jambi
berasal dari orang yang membayar zakat, infaq dan shedekah. Para muzaki yang datang di
DPU-DT cabang Jambi bukan sekedar membayar ZIS akan tetapi ada yang memberikan
wakaf, dan ada yang membayar pajak lewat DPU-DT cabang Jambi.55

54

Wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto (Dewan Pengawas) pada tanggal 24
November 2018 pukul 13.05 WIB di Kantor DPU-DT cabang Jambi
55
Wawancara dengan kakak Gusri Hayani (Sekretaris DT Peduli) pada tanggal 28
November 2018 pukul 10.32 WIB di Kantor DPU-DT cabang Jambi
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Pada DPU-DT Cabang Jambi, para muzaki mempercayai dana zakat nya untuk
dikumpulkan di Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT, muzaki yang mengumpulkan
dananya di DPU-DT semuanya membayarkan zakatnya berupa zakat mal (uang), dan jika
ada yang membayar zakat terkait zakat emas atau zakat lainnya, para muzaki sendiri akan
menjual emas yang akan dijadikan zakat mal, kemudian uang dari penjualan tersebut
diserahkan pada DPU-DT, hal ini memudahkan para pegawai atau karyawan dalam
menyimpan zakat tersebut.
Para muzaki yang membayar zakat pada DPU-DT Cabang Jambi sudah berjalan
dengan baik, karena beberapa muzaki membayar zakatnya secara rutin setiap bulannya,
dalam hal ini pengumpulan dana zakat dapat dilihat dari input data nama-nama muzaki
yang dimiliki DPU-DT terkait dengan laporan pembayaran zakat yang telah dilakukan.
Strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan pada Dompet Peduli Umat
Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Yogyakarta dalam penggalangan dana yaitu dengan
pemasangan pamflet-pamflet dijalan, mengadakan kajian tauhid tentang keagamaan yang
dilakukan sebulan sekali, memberikan majalah dan kencleng kepada masyarakat yang
mengikuti kajian, dan media sosial yang dimiliki DPU-DT Cabang Jambi.
Berikut merupakan Program-program pengumpulan dana ZISWAF yang ada di
DPU-DT cabang Jambi, antara lain adalah:56
a. Layanan Langsung di Kantor
Para Donatur atau muzaki memberikan dana ZISWAF langsung dengan datang ke
kantor Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Jambi.
b. Tim Silaturahmi (TIMSIL) / Jemput zakat
56

Wawancara dengan Bapak Raden Moerukmo Novianto (Manajer Fundraising) pada
tanggal 24 November 2018 pukul 13.05 WIB di Kantor DPU-DT cabang Jambi
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Tim silaturahmi akan menjemput langsung dana titipan ZISWAF ke rumah-rumah
donatur atau muzaki atau jamaah kajian tauhiid. Untuk mendapatkan layanan jemput
zakat ini donatur atau muzakiatau jamaah kajian tauhiid menghubungi langsung baik
telfon maupun sms layanan jemput zakat.
c. Layanan Perbankan (Autodebet, SMS Banking, Internet Banking)
Pelayanan ini diberikan untuk kemudahan para donatur, dimana donatur dapat
memberikan dana ZIS nya melalui layanan perbankan baik berupa tranfer, autodebet,
SMS banking ataupun melalui transfer via ATM yang telah tersedia oleh DPU-DT
cabang Jambi.
d. Kotak Amal Peduli Ummat (KALIMAT)
Kotak amal ini dititipkan di tempay-tempat umum seperti tempat makan, toko,
mini market dan tempat pengumpulan dana yang strategis untuk menerima kotak titipan
Infaq dan shodaqah dari ummat.
e. Sorban Wakaf
Pengumpulan dana yang dilakukan pada setiap akhir acara di Kajian Tauhiid
dengan memutarkan kotak infaq, shodaqah atau yang biasa dilakukan adalah pertugas
yang berkeliling membawa sorban sebagai pengganti dari kotak infaq dan shodaqah.
f. Kencleng Amal Tabungan Akhirat
Pengumpulan dana infaq shadaqah yang sistemnya dengan menitipkan ke individuindividu, kencleng ini bermanfaat karena memudahkan untuk individu yang memiliki
dapat bershodaqah setiap hari, apabila sudah terkumpul dananya dapat di tukar dengan
kencleng baru di kantor DPU-DT Peduli.
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g. Konsultasi Zakat dan Infaq
Layanan yang diberikan DPU-DT Peduli untuk para donatur atau muzaki dengan
tanya jawab tekait Zakat dan Infaq. Didalamnya pun ada layanan penghitungan zakat
apabila muzaki meminta tolong untuk menghitungkan dananya untuk di keluarkan dana
zakatnya.
h. Ramadhan Peduli Negeri
Program ini dikerjakan setiap setahun sekali pada bulan ramdhan, bentuk dari
ramadhan peduli negeri ini dapat di berikan langsung ke kantor yang digunakan untuk
keperluan ramdhan dan dapat pula dengan meminta STAR (tabungan ramadhan) yang
dapat diisi selama setahun itu kemudian ketika ramadhan dapat di tukar di kantor maupun
di jemput oleh petugas tim silaturahim.
Ramadhan peduli negeri ini dana nya diberikan untuk membeli keperluan para
fakir maupun miskin, kegiatannya seperti berbuka puasa bersama dengan anak-anak
yatim piatu, membelikan parsel lebaran untuk para fakir maupun miskin dan membelikan
perlengkapan untuk sholat.
i. Kurban Peduli Negeri
Program rutin tahunan yang dilakukan DPU DT setiap hari raya idul adha, program
ini menerima bantuan dengan mengumpulkan para donatur untuk berkurban kemudian
akan didistribusikan ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan.
Pengumpulan dana ini dilakukan oleh petugas yang bertugas khusus untuk
menaruh kotak kalimat dan menjemput dana ZIS, setiap program dari pengumpulan dana
ZIS dibagi sesuai dengan programnya seperti untuk tim penjemput zakat ada orang yang
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betugas dan untuk pengambilan kalimat pula ada yang bertugas dan pengambilan kalimat
ini dilakukan sebulan sekali.57
Kendala yang dihadapi dari pengumpulan dana zakat ini adalah kurangnya petugas
yang bekerja untuk menjadi tim silaturahmi atau jemput zakat, public speaking yang
dimiliki oleh petugas kurang terlatih, kantor dari DPU-DT cabang Jambi kurang
memadahi sehingga ruangan yang kecil susah untuk bergerak bebas, dan para petugas
kurang menguasai program-program yang dimiliki DPU-DT cabang Jambi.58
Para donatur atau muzaki mendapatkan laporan tahunan, akan tetapi laporan
keuangan yang diberikan dalam bentuk laporan nasional yaitu laporan keuangan dari
DPU-DT pusat bukan laporan DPU-DT cabang, karena semua data di input langsung
pada pusat, sehingga laporan pengumpulan dana di lakukan langsung dari pusat.59
C. Pendayagunaan Dana Zakat Program Misykat di Dompet Peduli Umat Daarut
Tauhiid (DPU-DT) Peduli Jambi60
Keputusan Menteri Agama RI. No. 581/1999 Bab V pasal 28 menyebutkan bahwa
pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila ashnaf yang delapan sudah
terpenuhi dan ada kelebihan, dengan bantuan yang digunakan untuk usaha nyata dengan
memperoleh pendapatan atau keuntungan.61
Pendayagunaan yang dilakukan untuk Program Misykat adalah dengan melakukan
pembinaan setiap seminggu sekali untuk Majelis yang belum dimandirikan dan kegiatan

57

Wawancara dengan Bapak Raden Moerukmo Novianto (Manajer Fundraising) pada
tanggal 24 November 2018 pukul 13.05 WIB di Kantor DPU-DT cabang Jambi
58
Ibid
59
Ibid
60
Wawancara dengan kakak Gusri Hayani (Sekretaris DT Peduli) pada tanggal 28
November 2018 pukul 11.00 WIB di Kantor DPU-DT Cabang Jambi
61
Nukthoh Arfawie Kurde, Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah
(Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),
hal. 58
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yang dilakukan adalah pemberian materi oleh pendampingan dari DPU-DT cabang Jambi
berdasarkan dari tahapan pendampingan.
Tahapan dalam Pendayagunaan program Misykat antara lain:62
a. Pendampingan Khusus
Pendampingan khusus dilihat dari segi pemberian materi yaitu adanya komunikasi
antara pendampingan dan anggota majelis terkait dengan materi pendampingan yang akan
diberikan setiap minggunya, dengan hal seperti ini para anggota majelis akan mengetahui
tentang apa yang mereka pertanyakan dan tercipta interaksi antara pemberi materi
pendampingan dengan anggota majelis.
b. Pendampingan Menyeluruh
Pendampingan menyuruh diartikan sebagai salah satu pendayagunaan yang materi
diberikan seperti akidah, wirausaha, manajemen ekonomi dan menjalin kerjasama yang
baik antar anggota maupun sesama anggota majelis yang ada di DPU-DT cabang Jambi.
c. Simpan Pinjam
Kegiatan simpan pinjam adalah sebuah manfaat dari MiSykat dimana masyarakat
yang menjadi anggota dapat dengan mudah untuk meminjam dana untuk menambah
modal usahanya, sehingga beberapa masyarakat akan tertarik ikut kegiatan MiSykat dan
menambah ilmu wawasannya.
Prinsip kelembagaan yang ditanamkan pada majelis Misykat, yaitu:
1) Keadilan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT
2) Musyawarah mufakat adalah jalan utama untuk keselamatan bersama

62

Kurikulum Misykat edisi 2006 dikutip pada 30 November 2018
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3) Berjalan di dalam kebajikan dan ketakwaan
4) Konsisten dan konsekuen terhadap pelaksanaan syariah islam sesuai tuntunan AlQuran dan As-Sunnah
5) Mendidik umat untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan kepedulian
6) Bertahap dan berkesinambungan dalam segala hal
7) Misykat ditargetkan beberapa tahun kedepan sudah bisa mandiri dari usaha yang
digeluti dan tidak ketergantungan lagi dengan DPU-DT cabang Yogyakarta.
Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat melalui pendampingan Misykat diadakan
setiap seminggu sekali, dan setiap majelis memiliki jadwal yang berbeda-beda sesuai
dengan kesepakatan bersama dari anggota Misykat.63
a. Susunan acara pendampingan Majelis64
1) Pembukaan dengan membaca basmalah
2) Tilawah Qur‟an dengan membaca Al-Qur‟an bergilir
3) Membaca Asmaul Husna
4) Pembacaan tekat anggota Majelis Misykat secara bersama-sama
5) Penyampaian materi pendampingan sesuai dengan materi kesepakatan para anggota.
6) Diskusi dan Tanya jawab materi pendampingan
7) Laporan keuangan Misykat

63

Wawancara dengan ibu Jumiyati (Pemilik Usaha Dagang Majelis An Nasrullah) pada
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8) Penutup
Selain melakukan pendampingan, DPU-DT cabang Jambi membantu dalam
melakukan pelatihan untuk membuka usaha baru, membantu dalam memasaran produk
anggota Misykat, beberapa produk pernah masuk dalam mini market dan beberapa pula
sudah berjalan dengan menitipkan olahan usahanya ke warung-warung.65
Pendampingan ini mengajarkan para anggotanya untuk menabung, berinfaq dan
dalam kegiatannya pendampingannya terdapat kas, kas tersebut digunakan untuk dana
yang digilirkan ketika anggota meminjam dana tersebut untuk usahanya dalam
menambahkan modal usahanya.

Dengan adanya pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat, ekonomi masyarakat mitra dampingan memiliki pendapatan yang
lebih baik perbandingan pendapatan sebelum menjadi mitra bindaan DPU-DT
Cabang Jambi dan setelah menjadi mitra dampingannya.
Pendayagunaan dana Zakat yang dilakukan oleh DPU-DT Cabang Jambi
pada program Misykat tidak hanya terkait permasalahan ekonomi yang
diberdayakan akan tetapi spiritual dari anggotanya juga diperbaiki dan
dikokohkan lagi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jumiyati
sebagai salah satu pemilik warung yang ada di Jambi, program Misykat ini sangat
dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya. Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat kurang mampu
bahkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia terutama
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Wawancara dengan Bapak H. Feri Susanto (Dewan Pengawas) tanggal 24 November
2018 pukul 10.24 WIB di Kantor DPU-DT Cabang Jambi
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Jambi dengan banyaknya lembaga amil zakat yang mendistribusikan dananya
kepada masyarakat kurang mampu untuk dana tersebut dikelola sebagai usaha.
Semakin banyak anggota yang berhasil diberdayakan maka semakin besar pula
peluang lembaga zakat untuk terus memberdayakan perekonomian umat dengan programprogram zakat produktif yang termasuk pada zakat produktif kreatif.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan DT Peduli dalam Penyaluran Zakat
DPU Daarut Tauhiid dalam hal ini berupaya memberikan program-program
kepada mustahik dalam bentuk program jangka panjang. Jadi, dana zakat, infaq, dan
sedekah tetap menjadi hak para mustahik. Contohnya, kita menggulirkan program
pemberdayaan Desa Ternak Mandiri. Masyarakat yang ada di suatu tempat yang notaben
mustahik, kita berikan bantuan. Tapi, bantuan itu tidak dalam bentuk uang, melainkan
pemberian modal usaha berupa ternak. Khususnya di Kota Jambi ini tepatnya di
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur sudah dilaksanakan penyerahan 1.000
ekor bebek yang siap di ternak masyarakat disana. Dan kami memberikan bebek itu di
karenakan sangat cocok dengan letak geografisnya. Lalu, ada juga di Selat Kabupaten
Muaro Jambi yang diberikan modal usaha jualan makanan tradisional jambi yang mana
sebelumnya sudah diberikan pelatihan dan pembekalan berupa seminar yang sudah di
datangkan ahlinya. 66
Adapun peranan DT Peduli dalam penyaluran zakat, antara lain :
1. Partisipasi di DT Peduli
Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan
memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal (materi), ikut
memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana yang disampaikan
bapak Rizki selaku ketua DT peduli sebagai berikut:
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Wawancara bersama bapak Rizki (ketua DT peduli), pada tanggal 13 Agustus 2019,
melalui rekaman audio.
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Kami di sini tidak meminta-minta, kami di sini hanya sebagai penyalur saja, namun
di lain hal kami menerima apabila ada yang mau menyumbangkan sedikit
rezekinya untuk kami salurkan ke kaum yang membutuhkan, jadi kami bekerja
sama dengan mereka yang darmawan. Sehingga disini kita bisa sama-sama ikut
berperan dalam menyalurkan zakat.67
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa peran DT peduli mengajak
masyarakat yang berlebih harta untuk menyumbangkan rezekinya yang akan digunakan
untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, agar rezeki yang dimiliki bisa
bermanfaat bagi orang lain, Sebagaimana yang disampaikan kak Gusri Hayani selaku
sekretaris di DT peduli sebagai berikut:
Kami di sini sangat bangga dan berterimakasih dengan adanya DPU DT Peduli ini,
karena dengan adanya ini kita bisa sama-sama ikut berperan aktif dalam
menyalurkan zakat kepada orang-orang yang benar membutuhkan, dengan adanya
orang berpartisipasi membantu orang yang membutuhkan terpenuhi kebutuhannya,
sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain.68

Dari hasil wawancara di tas dapat dicermati bahwa DT Peduli sangat
berterimakasih kepada pihak yang memberikan bantuannya untuk disalurkan kepada
orang yang membutuhkan melalui DT Peduli, sehingga ini dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada DT Peduli. Sebagaimana yang disampaikan bapak Rizki
selaku ketua DT peduli sebagai berikut:
Dalam mengajak masyarakat, kami menggunakan media masa dan media cetak,
melalui spanduk dan juga informasi di facebook atau website kami, ini kami
gunakan sebagai informasi untuk masyarakat guna menyumbangkan sedikit
rezekinya.69
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam mengajak partisipasi
DT Peduli tidak membatasi siapapun yang ingin memberikan bantuannya, DT Peduli
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menggunakan media cetak dan elektronik untuk memberikan informasi pada masyarakat.
Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi untuk menyalurkan
zakat.
2. Transparansi pengelolahan
Transparansi adalah suatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat di
pertanggungjawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih di tenkankan
sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau
sekolompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal
yang mereka kerjakan. Tujuan transparansi adalah mengurangi terjadinya manipulasi
terhadap jalannya sebuah proses bisnis. Semua aktivitas akan terlihat transparan oleh
semua pihak terkait, tidak memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap jalannya sebuah
proses bisnis.
Manfaat transparansi adalah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja setiap anggota dalam bekerja. Jika
kita menginginkan hasil dari kinerja yang baik, maka harus terlaksana keterbukaan atau
transparansi antara ke dua belah pihak. Sebagaimana yang disampaikan bapak Rizki
selaku ketua DT peduli sebagai berikut:
Semua dana dan bantuan yang masuk ke sini, harus kami informasikan di website
kami. Alhamdulilahnya website kami selalu up date, sehingga donatur dapat
melihat perkembangan bantuan yang mereka berikan di DT Peduli, semenjak kami
melakukan ini ada saya bantuan dari donatur yang tidak mau disebutkan namanya
dan juga dari mana instansinya, mereka ikhlas untuk membantu umat dan
masyarakat luas. Dalam pengelolaannya DT Peduli melakukan kegiatan peduli
pendidikan seperti Seminar, tebar Al-Qur‟an, beasiswa SMP, SMA, dan S1 yang
benar-benar dibutuhkan bagi banyak orang.70
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa bantuan yang masuk itu
diinfokan melaui website, adapun keterbukaan dalam pengelolaanya dengan kegiatan
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peduli pendidikan, dengan mengadakan kegiatan seminar, bantuan sekolah untuk anak
SMP, SMA, dan S1. Dengan melakuakn keterbukaan infomasi DT Peduli merasakan
manfaatnya di mana selalu datang donatur tanpa disangka-sangka untuk disalurkan
bantuan mereka kepada masyarakat luas. Sebagaimana yang disampaikan kakak Ridho
Saputra selaku staf kemanusiaan di DT peduli sebagai berikut:
Selain itu juga dalam bidang Peduli Kemanusiaan. Kami bersama-sama
membangun masjid dan sarana ibadah di berbagai lokasi yang terdampak bencana
alam atau konflik kemanusiaan, seperti yang kemaren ada bencana kebakaran di
Tajung jabung Timur, kami memberikan bantuan ke sana seadanya.71
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam bidang kemanusiaan
DT Peduli menganggarkan untuk membantu korban bencana alam atau konflik
kemanusiaan, seperti yang terjadi di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, mereka memberikan bantuan seadanya kepada keluarga yang tertimpa
bencana. Sebagaimana yang disampaikan kakak Zaidan selaku staf kesehatan di DT
peduli sebagai berikut:
Selain pendidikan dan kemanusiaan disini juga terdapat pilar kesehatan, di dalam
pilar kesehatan itu kami disini bekerjasama dengan puskesmas terdekat yang dapat
memberikan cek kesehatan berupa cek kolestrol, asam urat, cek darah dan tensi
seperti yang kami lakukan di SAD.72
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terdapat pilar kesehatan yang
di peruntukkan untuk membantu memeriksa kesehatan masyarakat yang berada di SAD
seperti memeriksa kolestrol, asam urat, cek darah dan tensi, ini digunakan agar mereka
terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana yang disampaikan kak Gusri
Hayani selaku sekretaris di DT peduli sebagai berikut:
Disini kita juga mempunyai pilar ekonomi , yang didalamnya terdapat Program
pemberdayaan melalui pinjaman modal disertai pelatihan manajemen, perubahan
71
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karakter dan jaringan usaha dan desa ternak mandiri seperti yang sudah kita adakan
di kecamatan dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita disana melakukan
penyerahan 1.000 ekor bebek yang siap diternak masyarakat disana.73
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dari pilar ekonomi, dapat
menghasilkan pemberdayaan melalui pinjaman modal disertai pelatihan manajemen,
perubahan karakter, jaringan usaha dan ternak mandiri yang sudah pernah dilakukan di
kecamatan dendang di kabupaten tanjung jabung timur, mereka disana telah melakukan
penyerahan 1.000 ekor bebek yang siap di ternak oleh masyarakat disana.
3. Menyalurkan Zakat ke Masyarakat
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kakak Ridho sebagai staf kemanusiaan
DT Peduli sebagai berikut :
Yang kita lakukan pertama kali disini adalah mencari mustahik (yang berhak
menerima zakat , kita melihat dari keadaan ekonomi, kondisi rumah, janda atau
orang tua yang sudah rentah, bisa juga mencari pengemis atau pengamen yang
benar berhak menerima dalam artian keadaan anggota badan yang kurang
sempurna. Dan setelah itu didapatkan semua, kami kembali memeriksa semua data
tersebut dengan benar.74
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa yang akan dilakukan pertama
kali dalam menyalurkan zakat itu adalah mencari mustahik, para relawan sangat berhatihati dalam memilih yang benar-benar berhak menerima zakat tersebut, setelah itu para
relawan akan kembali memeriksa semua data yang sudah didapatkan, agar yang
menerima benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang telah
disampaikan oleh abang Rafli sebagai staf pendidikan DT Peduli sebagai berikut :
Selain itu, kami disini akan membeli bahan zakat, biasanya kami membelinya di
tempat yang terjangkau harganya atau di toko-toko besar. Adapun bahan-bahan nya
yaitu minyak goreng, gula, beras, mie, roti kaleng, sirup, dan bisa berupa uang
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juga. Setelah sudah ada bahannya maka langsung dipaketin berbentuk kotak dan
siap di antar ke tempat yang sudah di tentukan.75
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para relawan lah yang
membeli bahan zakatnya, dan mereka biasanya membeli bahan zakat itu di tempat yang
terjangkau harganya atau di toko-toko besar. Setelah bahan-bahan nya sudah ada mereka
segera membungkus nya dalam bentuk kotak dan siap di antar ke tempat yang sudah di
tentukan.
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga peranan DT
Peduli dalam Penyaluran Zakat, diantaranya; Mengajak Partisipasi di DT Peduli, di mana
mengajak peritisipasi para donatur untuk berperan aktif yang dapat diakses melalui media
sosial, Transparansi pengelolahan, di mana menyebarkan melalui website dengan
program pendidikan, kemanusiaan, kesehatan dan ekonomi dan Menyalurkan zakat ke
masyarakat, di mana mencari mustahik yang tepat dan membeli bahan zakat serta
mengantarkannya ketempat tujuan.
B. Kendala DT Peduli dalam Penyaluran Zakat
Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala yaitu halangan,
rintangan, faktor ataupun keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah
pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, atau juga
khususnya bentuk geometri lingkungan yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda
atau suatu sistem. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan terkait
kendala DT Peduli dalam penyaluran zakat dapat dilihat sebagi berikut:
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
Sumberdaya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak
dapat di lepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga
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merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya,SDM
berupa, manusia yang di pekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan
perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sebagaimana yang disampaikan kakak
Ade selaku staf ekonomi DT peduli sebagai berikut:
Kami di sini tidak semuanya pintar, tapi disini itu keikhlasan untuk melakukan
sesuatu, jadi terkadang ada yang tidak membidangi dalam suatu hal, sehingga ini
menjadi kendala kami, kadang yang membidangi ada halangan untuk ke lapangan.
Jadi, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini.76
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tidak semua para relawan DT
Peduli itu ahli dalam berbagai hal, terkadang ada yang bisa dalam satu bidang namun,
tidak bisa pada bidang lain, hal itu dapat menjadi suatu penghambat dalam berjalannya
penyaluran zakat tersebut. Sebagaimana yang disampaikan kak Gusri Hayani selaku
sekretaris DT peduli sebagai berikut:
Terbatasnya kemampuan dalam mengatur pengantaran zakat ini berdampak pada
lambatnya pengantaran zakat karena kurangnya perhitungan dalam mengatur zakat
yang akan dikirimkan, sehingga pengantaran zakat ini terkadang tidak sesuai
dengan jadwal yang sudah ditetapkan,ini tidak terlepas dari rekan kerja yang ada di
DT Peduli.77
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para relawan di DT Peduli
kurang mampu dalam mengatur waktu pengantaran zakat, seperti lambatnya dalam
pengantaran zakat dikarenakan kurangnya perhitungan dalam mengatur zakat yang akan
dikirimkan, hal itu dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman zakat yang
akan dikirimkan, dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. Sebagaimana
yang disampaikan kak Gusri Hayani selaku sekretaris di DT peduli sebagai berikut:
Terbatasnya kemampuan disebabkan bidang ilmu yang berbeda-beda dan karakter
relawan yang berbeda beda, ini disebabkan karena berbedanya ilmu yang
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didapatkan dan sifat-sifat yang di miliki, sehingga sering terjadi kesalahpahaman
ketika sedang melakukan penyaluran zakat tersebut.78
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perbedaan ilmu dan karakter
itu sangat berpengaruh dalam melakukan penyaluran zakat tersebut, karena jika terus
terjadi perbedaan dalam bidang ilmu dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para relawan, maka
itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam melakukan penyaluran zakat.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat di
pakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Sebagaimana yang disampaikan kakak Zaidan selaku staf kesehatan DT peduli sebagai
berikut:
Terbatasnya komputer beserta perangkatnya ini dapat menghambat para rekan
kerja DT Peduli untuk menginput data para penerima zakat, di karenakan terkadang
mengalami mati lampu saat sedang menginput data di komputer. Sehingga rekan
kerja mengalami keterlambatan dalam mendata para penerima zakat.79
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika mati lampu itu dapat
menyebabkan terhambatnya rekan kerja DT Peduli dalam menginput data para penerima
zakat, sehingga terlambatlah mereka dalam penyaluran zakat. Sebagaimana yang
disampaikan kakak Ridho selaku staf kemanusiaan di DT peduli sebagai berikut:
Kami disini mengalami kesulitan dalam penyaluran zakat, di karenakan terbatasnya
kendaraan untuk mengantar zakat ke tempat tujuan yang jauh dari perkotaan,
sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mngantarkan zakat.80
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya kendaraan
dapat menghambat para relawan dalam bekerja untuk mengantarkan zakat sampai ke
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tempat tujuan, sehingga terjadilah keterlambatan para relawan dalam menyalurkan zakat
kepada masyarakat yang sudah di tentukan.
3. Kurangnya partisipasi Rekan Kerja
Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental serta fisik peserta dalam memberikan
respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta
mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Disini kita
mendapatkan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kurangnya partisipasi rekan
kerja, antara lain:

Sebagaimana yang disampaikan oleh kakak Ade selaku staf

ekonomi di DT Peduli sebagai berikut :
Kita disini sebagai relawan di DT Peduli terkadang merasakan kurang nyaman nya
untuk berpartisipasi di karenakan adanya dari salah satu tim relawan yang masih
mementingkan diri sendiri, sehingga dapat menyebabkan kecemburuan sosial
terjadi ketika kerja sedang berlangsung.81
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rasa mementingkan diri
sendiri atau egois itu dapat mengakibatkan kurangnya terjalin hubungan yang baik
terhadap sesama rekan kerja itu sendiri. Adapun hal lain dalam kurangnya partisipasi
rekan kerja yaitu Malas, sebagaimana yang disampaikan oleh kak Rafli selaku staf
pendidikan di DT peduli sebagai berikut :
Disini kami merasakan kurangnya kesadaran diri dalam mengemban amanah
terhadap tanggungjawab yang sudah diberikan, sehingga terjadilah kurangnya
solidaritas dalam bekerja yang menjadi suatu penghambat dalam menyalurkan
zakat.82
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa malas itu dapat
mengakibatkan kurangnya solidaritas dalam bekerja, maka ada yang merasakan
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kurangnya kesadaran diri dalam mengemban amanah terhadap tanggungjawab yang telah
diberikan.
Dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa terdapat tiga kendala DT peduli
dalam penyaluran zakat, diantaranya; Terbatasnya Sumber Daya Manusia, di mana tidak
membidangi suatu hal dan kurangnya dalam mengatur waktu serta kurangnya
kemampuan dibidang ilmu komuniksi, Terbatasnya Sarana dan Prasarana, di mana
terbatasnya sarana kendaraan dan juga alat komputer yang digunakan oleh para anggota
DT peduli dan Kurangnya partisipasi Rekan Kerja, di mana masih terdapat keegoisan
pribadi dan terkadang susah menjalankan amanah yang telah diberikan.
C. Upaya Beasiswa DT Peduli dalam Penyaluran Zakat
1. Pelatihan Bagi Relawan
Pelatihan adalah upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi untuk
memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi sehingga pelatihan dapat
diartikan sebagai kegiatan edukatif untuk membawa keadaan perilaku peserta pelatihan
saat ini kepada perilaku yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh orgnisasi. Tujuan
pelatihan adalah untuk memperoleh kemajuan sebagai kekuatan yang produktif dalam
perusahaan dengan jalan mengembangkan kebutuhan, keterampilan, pengetahuan dan
sikap. Manfaat pelatihan adalah untuk membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang
menguntungkan, untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, serta
membantu rekan kerja dalam peningkatan dan pengembangan pribadi. Sebagaimana yang
disampaikan oleh kak Gusri Hayani selaku sekretaris di DT Peduli sebagai berikut :
Kita disini sebagai staf dt peduli terkadang merasa masih belum sepenuhnya bisa
menjalankan program ini dengan baik, jadi disini kita juga melakukan seminar
seperti pelatihan pembuatan kue tradisional dari proses awal pembuatan nya hingga
sampai cara pemasaran nya dengan baik dan benar, sehingga ketika kita
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menyalurkan zakat kepada masyarakat, kita tidak merasa canggung lagi dihadapan
banyak orang.83
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para staf dan anggota
relawan disana juga ada mengadakan seminar seperti yang sudah mereka lakukan yaitu
pelatihan pembuatan kue tradisional, dari proses awal pembuatan sampai dengan cara
pemasaran yg baik dan benar, mereka melakukan itu agar bisa tercapainya proses
penyaluran zakat kepada masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Adapun hal nya yang
disampaikan oleh bapak Rizki sebagai ketua DT Peduli dalam wawancara, sebagai
berikut :
Kami juga mengirimkan beberapa anggota yang mengikuti pelatihan di Jakarta (DT
Peduli Pusat) untuk mengikuti pelatihan di sana, mereka harus menimba ilmu
sebanyak mungkin dalam penyaluran agar tepat sasaran dan terhindar dari berbagai
kendala yang ada, sehingga ketika pengaturan itu baik tentu berdampak kepada
tepatnya sasaran dalam penyaluran zakat.84
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari pihak dt peduli ada
yang mengirimkan beberapa anggota ke Jakarta (DT Peduli Pusat) untuk mengikuti
pelatihan disana, mereka harus menimba ilmu sebanyak mungkin dalam penyaluran agar
tepat sasaran dan terhindar dari berbagai kendala yang ada, sehingga ketika pembelajaran
disana didapatkan dengan baik, tentu sangat berdampak kepada tepatnya sasaran dalam
penyaluran zakat.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kak Gusri Hayani selaku sekretaris di dt
peduli, sebagai berikut :
Kami di sini menganalisa terlebih dahulu barang apa yang mau dibeli sehingga
kami dapat memastikan barang yang akan di beli sesuai dengan kebutuhan kami di
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Wawancara bersama kakak Gusri Hayani selaku sekretaris di DT peduli, pada 15 Agustus
2019, melalui rekaman audio
84
Wawancara bersama bapak Rizki selaku ketua DT peduli, pada 15 Agustus 2019, melalui
rekaman audio.
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sini, jangan sampai nanti kami membeli barang yang akan dibeli tidak sesuai
dengan kebutuhan yang ada di sini.85
Adapun, tanggapan dari bapak Rizki selaku ketua di dt peduli mengenai
menganalisa kekurangan sarana dan prasarana, sebagai berikut :
Betul, saya perlu memeriksa barang yang akan mereka ajukan untuk dibeli,
perlengkapan yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan, sejauh ini yang perlu
dibelikan adalah komputer atau leptop untuk mempermudah proses pengerjaan dan
pengaturan dalam penyaluran zakat kepada masyarakat.86
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa relawan dt peduli selalu
menganalisa kembali barang –barang apa saja yang harus dibeli, sehingga para relawan
dapat memastikan barang yang akan dibeli itu sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan
dan setelah di periksa oleh para relawan, semua barang itu kembali di pastikan oleh bapak
Rizki selaku ketua di dt peduli untuk lebih memastikan apakah semua barang yang akan
di beli itu sesuai dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan. Adapun hal lain dalam
pengajuan sarana dan prasarana yang di sampaikan oleh kakak Zaidan selaku staf
kesehatan di dt peduli, sebagai berikut:
kami disini merasa ada beberapa yang menjadi penghambat dalam kinerja kami,
sehingga terkadang dalam penyaluran zakat ke masyarakat kami pernah tidak tepat
pada waktu yang sudah di tetapkan, maka dari itu kami beserta anggota yang lain
mengajukan pengajuan sarana dan prasarana untuk kelancaran para anggota dalam
bekerja.87
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota dt peduli terkadang
merasakan terhambatnya dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat pada waktu yang
telah di tentukan, jadi mereka bekerja sama kembali untuk mengajukan pengajuan sarana
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Wawancara bersama kakak Gusri Hayani selaku sekretaris di DT peduli, pada 15 Agustus
2019, melalui rekaman audio.
86
Wawancara bersama bapak Rizki selaku ketua DT peduli, pada 15 Agustus 2019, melalui
rekaman audio.
87
Wawancara bersama kakak Zaidan selaku staf kesehatan di DT peduli, pada 15 Agustus
2019, melalui rekaman audio.
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dan prasarana kepada atasan untuk dapat memenuhi kelancaran para anggota dalam
menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.
3. Meningkatkan Disiplin Kerja
Agar meningkatnya kesiplinan kerja disini, disini kita sudah mendapatkan beberapa
contoh untuk bisa meningkatkan kedisiplinan kerja, di antaranya menurut pendapat dari
Bapak Hadi sebagai badan pengawas di dt peduli :
Saya disini selaku badan pengawas harus memberikan contoh kepada para staf dan
anggota dt peduli untuk disipilin dalam bekerja, seperti datang tepat waktu, bekerja
dengan serius, harus lebih teliti dalam pekerjaan, sehingga penyaluran zakat di dt
peduli ini dapat berjalan dengan lancar.88
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketua di dt peduli harus
memberikan contoh yang baik kepada seluruh staf dan anggota nya agar dalam pekerjaan
nya bisa bejalan dengan lancar. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa:
Disini saya juga akan memberikan sangsi kepada seluruh staf dan anggota saya
apabila mereka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan sangsi itu berupa
pihak yang melanggar harus mengontrol cara kerja anggota lain dalam kurun waktu
satu hari.89
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketua dt peduli cukup tegas
dalam mendisiplinkan para staf dan anggota dt peduli agar bisa bekerja dengan baik .
Dari hasil wawancara keseluruhan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga
upaya DT Peduli dalam penyaluran zakat diantaranya; Pelatihan Bagi Relawan, di mana
mereka dibekali ilmu agar menyelesaikan tugasnya dengan baik, Pengadaan Sarana dan
Prasarana, di mana melengkapi perlengkapan yang kurang di DT Peduli, seperti leptop
dan kendaraan dan Meningkatkan Disiplin Kerja, di mana penegakan hukuman bagi
pelanggar disiplin agar kinerja DT Peduli tepat sasaran.
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Wawancara bersama bapak Hadi selaku badan pengawas DT peduli, pada 15 Agustus
2019, melalui rekaman audio.
89
Wawancara bersama bapak Hadi selaku badan pengawas DT peduli, pada 15 Agustus
2019, melalui rekaman audio.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pebahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat tiga peranan DT Peduli dalam Penyaluran Zakat, diantaranya; Mengajak
Partisipasi di DT Peduli, di mana mengjak peritisipasi para donatur untuk
berperan aktif yang dapat diakses melalui media sosial, Transparansi
pengelolahan, di mana menyebarkan melalui website dengan program
pendidikan, kemanusiaan, kesehatan dan ekonomi dan Menyalurkan zakat ke
masyarakat, di mana mencari mustahik dan membeli bahan zakat dan
mengantrkanya ketempat tujuan
2. Terdapat tiga kendala DT peduli dalam penyaluran zakat, diantaranya;
Terbatasnya Sumber Daya Manusia, di mana tidak membidangi suatu hal dan
kurnagnya dalam mengatur waktu serta kurangnya kemampuan dibidang ilmu
komuniksi, Terbatasnya Sarana dan Prasarana, di mana terbatasnya sarana
kendaraan dan juga alat komputer yang digunakan oleh DT peduli dan
Kurangnya partisipasi Rekan Kerja, di mana masih terdapat keegoisan probadi
dan terkadang susah menjalankan amanah yang diberikan
3. Terdapat tiga upaya DT peduli dalam penyaluran zakat diantaranya; Pelatihan
Bagi Relawan, di mana mereka dibekali ilmu agar menyelesaikan tugasnya
dengan baik, Pengadaan Sarana dan Prasarana, di mana melengkapi perlengkapan
yang kurang di DT Peduli, seperti leptop dan kendaraan dan Meningkatkan
Disiplin Kerja, di mana penegakan hukuman bagi pelanggar disiplin agar kinerja
DT Peduli tepat sasaran.
B. Saran-Saran
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Adapun saran-saran dalam penelititna ini diantarnaya:
1. Hendaknya DT Peduli mencari relawan yang benar-benar ikhlas dalam
melakuakn sesuatu.
2. Hendaknya pimpinan memberikan pengaruh yang positif kepada relawan
3. Hendaknya masyarakat sadar akan pentingnya mendonaturkan sedikir
rezekinya dalam kemasalahan umat.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA
A. Ketua DT Peduli
1. Bagaimana peranan DT Peduli dalam penyaluran zakat ?
2. Apa saja peranan DT Peduli dalam penyaluran zakat ?
3. Bagaimana partisipasi di DT dalam penyaluran zakat ?
4. Media apa saja yang digunakan sebagai informasi untuk masyarakat?
5. Bagaimana transparansi di DT Peduli dalam penyaluran zakat ?
6. Upaya apa saja yang dilakukan dari DT Peduli dalam penyaluran zakat
?
B. Sekretaris DT Peduli
1. Bagaimana tanggapannya mengenai adanya peranan DT Peduli dalam
penyaluran zakat ?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat bekerjanya anggota dalam
penyaluran zakat ?
3. Adakah pelatihan bagi para relawan untuk dapat meningkatkan kinerja
para relawan dalam menyalurkan zakat ?
4. Apakah sarana-pra sarana menjadi faktor penghambat berjalannya
penyaluran zakat di DT Peduli Jambi ?
C. Dewan Pengawas
1. Disiplin yang seperti apa yang harus menjadi panutan para anggota
dalam bekerja untuk penyaluran zakat di DT Peduli dapat bejalan
dengan lancar ?
2. Apakah ada sangsi untuk para anggota yang tidak mengikuti peraturan
yang telah di tetapkan di DT Peduli dalam penyaluran zakat ?
3. Bagaimana cara pengumpulan dana zakat di DT Peduli Jambi ?
D. Bidang Pendidikan
1. Apa saja fakta yang telah terjadi dalam bidang pendidikan melalui
penyaluran zakat yang ada pada DT Peduli Jambi ini ?
E. Bidang Kesehatan
1. Apa saja fakta yang telah terjadi dalam bidang kesehatan melalui
penyaluran zakat yang ada pada DT Peduli Jambi ini ?
F. Bidang Kemanusiaan
1. Apa saja fakta yang telah terjadi dalam bidang kemanusiaan melalui
penyaluran zakat yang ada pada DT Peduli Jambi ini ?
2. Bagaimana proses atau langkah-langkah dalam menyalurkan zakat di
DT Peduli ?

G. Bidang Ekonomi
1. Apa saja fakta yang telah terjadi dalam bidang ekonomi melalui
penyaluran zakat yang ada pada DT Peduli Jambi ini ?
2. Kendala apa saja yang dirasakan oleh para anggota DT Peduli dalam
penyaluran zakat ?

Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara bersama sekretaris DT Peduli.

Gambar 2. Kegiatan BERAKSI (berbagi makanan siap saji) oleh relawan DT Peduli yang turun
langsung ke jalan dan pasar di daerah Jambi. Kegiatan ini di khususkan untuk para mustahik

seperti penjual tisu di lampu merah, tukang gerobak dan kaum dhu‟afa lainnya yang
membutuhkan.

Gambar 3. Stand Celengan Sedekah DT Peduli di UIN STS Jambi dalam acara OSD
(On Screen Display)

Gambar 4. Peresmian Rumah Peduli Yatim di Jl. Sunan Drajat Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam
Barajo Kota Jambi. Rumah Peduli Yatim merupakan salah satu program Peduli Sosial
Kemanusiaan DT Pedul. Sebuah tempat untuk anak yatim berkumpul dan belajar bersama untuk
menjadi pribadi yang berkarakter BAKU (Baik dan Kuat) sesuai dengan karakter standar Daarut
Tauhiid. Tidak hanya anak yatim, di rumah ini juga dipersilahkan bagi anak piatu dan dhuafa.
Ditambah pula dengan program Bimbel dan Thafidz bagi anak-anak di Rumah Peduli Yatim dan
anak-anak di sekitar Rumah Peduli Yatim. Tumbuh bersama, Shalih bersama dan berkumpul di
Surga bersama. Aamiin

Gambar 5. DT Peduli Jambi melaksanakan kegiatan pembagian sembako gratis. Sebanyak 77
paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di rt 14 dan 15 Dusun Pelayang,
Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Kegiatan pembagian sembako gratis
ini dilaksanakan di Masjid Desa tersebut. Paket sembako diserahkan secara langsung oleh para
relawan DT Peduli kepada warga yang menerima. Adapun satu paket sembako yang dibagikan
masing-masing terdiri dari beras, gula, minyak, tepung terigu, teh, biskuit, susu kental manis, dan
indomie.

Gambar 6. Penyerahan 1.000 bibit bebek petelur diserahkan kepada 20 penerima manfaat program
Desa Ternak Mandiri (DTM) di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Jambi.

Gambar 7. Foto Alumni Diklatsar Beasiswa Mahasiswa Tahun 2018 DT Peduli Jambi

Gambar 8. Dokumentasi Program Bangun Rumah Warga Suku Anak Dalam (SAD) Jambi.
Kondisi rumahnya yang dulu hampir roboh dan tidak layak sekali. Alhamdulillah bantuan dari
donatur DT Peduli Jambi akhirnya bisa membantu pembangunan kembali rumah beliau menjadi
yang lebih baikdan lebih layak.
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