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MOTTO

َ س َسا ِئٍ َل ََل ت َ ْعبُد
ساوًا َوذِي
َ َو ِإذْ أ َ َخ ْروَا ِمٍثَا
ْ ق َب ِىً ِإ
َ َّللاَ َو ِبا ْل َىا ِل َد ٌْ ِه ِإ ْح
ُون ِإ اَل ا
ص ََلةَ َوآتُىا
سىًا َوأَقٍِ ُمىا ال ا
ْ اس ُح
َ ا ْلقُ ْسبَ ٰى َوا ْلٍَتَا َم ٰى َوا ْل َم
ِ ٍه َوقُىلُىا ِللىا
ِ سا ِك
ً الزكَاةَ ث ُ ام ت َ َىلا ٍْت ُ ْم إِ اَل قَ ِل
ا
َ ض
ُ ٍَل ِم ْى ُك ْم َوأ َ ْوت ُ ْم ُم ْع ِس
ىن
Artinya:
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah
kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata
yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian
kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan
kamu selalu berpaling. Al-Baqarah (2):43.1
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ABSTRAK

Dino Suabndrio, 2019. Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat,
Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat
(LAZ) Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan dan
pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada laz insan madani kota jambi
melalui teknologi informasi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen
penghimpunan ZIS pada LAZ insane Madani Kota Jambi dapat digunakan, semua
itu dapat dilihat dari berbagai program kerja yang dilakukan oleh LAZ insane
madani kota jambi. Adapun penghimpunana dan pendayagunaan ZIS melalui
teknologi informasi saat ini mmeningkatkan dan sangat memudahkan kinerja
muzaki.
Kata Kunci : penghimpunan, pengdayaguaan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim yang dapat
meningkatkan ekonomi umat. Bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan ekonomi umat Islam seperti zakat, infak dan sedekah.
Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang diwajibkan oleh setiap umat
muslim. Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang,
maka dari itu diwajibkan mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin.
Adapun yang berhak mendapatkan dana zakat terdapat 8 golongan yaitu: fakir,
miskin, amil, mu’allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
Sedangkan untuk infak dan sedekah merupakan pemberian sesorang secara
ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah dan infak memiliki
tujuan yaitu untuk membersihkan harta dari hati agar terhindar dari sifat sombong
dan kikir, karena infak dan sedekah diberikan secara sukarela. Berdasarkan ijma’
ulama hukum infak dan sedekah adalah sunnah. Sumber-sumber dana zakat, infak
dan sedekah tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara
fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.
Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan
puluhan juta rakyat miskin diIndonesia.2

2

Abdu Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group) 2010,

hlm. 149 .
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Munculnya lembaga-lembaga amil zakat di indonesia seperti LAZ Rumah
Sosial Insan Madani, Opsezi (optimalisasi, sedekah, zakat dan infaq) Jambi,
BMH (Baitul Maal Hidayatullah) jambi, Baznas Jambi, LAZ Rumah Zakat
Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompet
Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim
Mandiri Surabaya, LAZ Dana Sosial Al-Falah Surabaya, LAZ Pesantren AlAzhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan
Shadaqah NU, LAZ Global Zakat dan lembaga-lembaga zakat lainnya, lembagalembaga ini tumbuh menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan
hidup kaum dhuafa, dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sosialisasi sadar zakat, infak dan sedekah
(ZIS) menjadikan badan LAZ lebih profesioal, amanah dan mandiri perlu terus
digalakkan3
Sangat banayak berbagai Lembaga Amil Zakat yang ada diIndonesia
khususnya diKota Jambi seperti Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi, Opsezi
Jambi, BMH Jambi dan Bazda Jambi. semua LAZ tersebut memiliki tujuan yang
sama, namun peneliti memilih LAZ Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi di
karenakan Rumah Sosaial Insan Madani Kota Jambi merupakan LAZDA terbaik
di Indonesia dan lebih unggul di banding laz lainnya, seperti dalam segi
penghimpunan, program, pendistribusian dan laporan keuanagnnya. Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi juga merupakan lembaga yang memiliki peminat LAZ

3

https://Zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat .
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ter eksis diJambi, hal ini terbukti pada jumlah like dan follower pada iklan zakat
dibawah ini.
Tabel 1.1
Iklan Zakat di Media Sosial

Fa c e b o o k Instagram
No N

a

m

Twitter

a

Bentuk Iklan
Jumlah like dan follower

1

Insan Madani Jambi

4 . 9 4 7 1 . 2 4 3 4

1

2

Opsezi Jambi

4 . 6 4 8 1 . 3 3 8 3

2

3

BMH Jambi

4 . 0 5 2 6

9

7

1

4

Baznas Jambi

4

1

9

0

0

3 1

Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi juga berdiri berdasarkan
Akta Notaris 3 Oktober 2011 No.3 di hadapan Notaris Hasan, SH beralamat di Jl.
Sudirman No. 18 RT.022 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota
Jambi Provinsi Jambi. Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi

3

merupakan lembaga nonprofit yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang
menaungi, Insan Madani Relief, Zona Madani Islamic Center dan Islam Madani
Corporate. Sebagai sebuah lembaga kemanusiaan dan amil zakat, Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi berusaha menempatkan diri menjadi salah satu lembaga
sosial, diantara lembaga serupa yang mandiri, amanah, akuntabel, transparan dan
professional. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepercayaan (tsiqah) dan
ketenangan (itmi’nan) para donatur yang telah mempercayakan dinasinya. Sebagai
konsekuensinya, Rumah Sosial Insan Madani telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik, pada Tahun 2007, 2008 dam 2009 oleh Kantor Akuntan Publik.4 Adapun
tabel penghimpunan zis pada Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi adalah
sebagai berikut:
Tabel 1.1
Dana yang terhimpun empat tahun terakhir di Rumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi periode 2014-2017
DANA YANG TERHIMPUN
Tahun 2014

Rp 4.793.527.750

Tahun 2015

Rp 4.427.623.817

Tahun 2016

Rp 4.638.491.683

Tahun 2017

Rp 6.601.091.890

Sumber: laporan keuangan Insan Madani Jambi
”Menurut Ibnu Isnaini, Direktur Eksekutif pada Yayasan Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi dana tersebut diserap habis untuk berbagai kegiatan dan

4

Dokumentasi Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi .
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program diYayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi. Dana yang
terhimpun tersebut disalurkan pada program-program yang ada pada Insan
Madani Kota Jambi seperti program pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan.
Semua dana tersebut ditujukan kepada kaum dhuafa. Penghimpunan dana
dilakukan melalui sistem teknologi dan sistem jemput donasi, dalam hal ini
penghimpunan dana melalui sistem teknologi berupa rekening lebih menghasilkan
donasi yang besar dibandingkan sistem jemput donasi, hal itu dikarenakan
teknologi informasi lebih memudahkan muzzaki untuk mendonasikan dananya
melalui aplikasi atau nomor rekening yang telah disediakan pada Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi.”5
Pelayanan dan sosialisasi perlu diinovasikan dengan menggunakan sistem
manajemen modern dan memanfaatkan teknologi komputerisasi atau teknologi
informasi. Manajemen digunakan oleh semua organisasi dalam rangka mencapai
tujuannya. Pada penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah
(ZIS) juga menggunakan sistem manajemen modern, hal tersebut sangatlah
penting untuk kelancaran muzaki melakukan tugasnya agar tercapainya tujuan
yang di inginkan.
Di era globalisasi seperti yang kita rasakan saat ini, teknologi berkembang
begitu pesat. Dimana orang lebih mudah mendapatkan sesuatu melalui teknologi
informasi semisal komputer. Dengan teknologi tersebut semua orang semakin
mudah dalam melakukan tugasnya seperti, mencatat maupun menyimpan file
penting dalam komputer tersebut. Tak hanya itu, komputer juga bisa digunakan
5

Wawancara dengan Bapak H. Ibnu Isnaini, SE. Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Sosial
Insan Madani Rabu 21 November 2018 .
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sebagai alat mencari informasi seluas-luasnya yang kita kenal selama ini sebagai
internet. Dengan adanya internet seperti google, facebook, instagram website
lainnya, maka dapat memberikan manfaat kepada penggunanya. Disisi lain
internet dimanfatkan untuk memudahkan muzaki dalam penghimpunan dan
pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dengan kemudahan melalui
teknologi informasi yaitu internet maka tujuan zakat, infak dan sedekah akan
dapat mudah tercapai, dan keresahan para muzakki untuk meyalurkan dana zakat,
infak dan sedekah teratasi dengan baik.
Hingga saat ini, masih banyak pemahaman masyarakat yang masih sedikit
terhadap pentingnya zakat, infak dan sedekah. Hal ini menjadi persoalan umat,
karena banyak sedikitnya nominal yang diberikan semua tergantung pada sosok
muzzaki dalam membantu kaum dhuafa dengan mengolah zakat, infak dan
sedekah secara profesional.
Beranjak dari persoalan tersebut maka penulis tertarik melakukan
penelitian mengenai zakat, infak dan sedekah,

dengan mengangkat judul

“Manajemen Penghimpunan Dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
(ZIS) Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan
rumusan masalah sebagai berikut:

6

Bagaimana manajemen penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah
melalui teknologi informasi pada Lembaga Amil Zakat Rumah sosial Insan Madani
Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui manajemen penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah
melalui teknologi informasi pada lembaga amil zakat Rumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini
1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan
pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam
permasalahan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk
mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam
pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya ilmu
administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam
penelitian-penelitian berikutnya.

E. Batasan Masalah
Supaya penelitian lebih fokus kepada permasalahan yang di bahas dan
mencegah terjadinya kesimpang siuran penyelesaian masalah, serta keterbatasan
waktu kemampuan maka penulis membatasi masalahnya pada manajemen

7

penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui teknologi
dan informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan Madani.

F. Kerangka Teori
1.

Manajemen
a. Definisi Manajemen
Pengertian manajemen dikemukakan oleh Mary Parker Follett.
Mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. 6
Menurut Luther Gulick manajemen merupakan bidang pengetahuan yang
berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaiamana
manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi
kemanusiaan.7
Dikemukakan oleh James A.F.Stoner mengatakan bahwa manajemen
adalah

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

kepemimpinan,

dan

pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah
ditentukan.8
Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen
adalah

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

kepemimpinan,

dan

pengendalian kegiatan anggota dan proses penggunaan sumber daya
organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

6

Alam S, Ekonomi, ( Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama:2007), hlm 127 .
Ibid, hlm. 127 .
8
Ibid, hlm. 127 .
7

8

b. Fungsi – fungsi manajemen9
Dalam suatu perusahaan, untuk memeperoleh hasil secara
maksimal

manajer

perusahaan

harus

menguasai

fungsi-fungsi

manajemen yang ada, yaitu sebagai berikut :
a. Planning ( fungsi perencanaan )
Planning merupakan suatu aktivitas menyusun, tujuan
perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencanarencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan.
Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi scara
keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai
tujuannya. Perencaanaan merupakan fungsi awal yang paling
penting dari seluruh fungsi manajemen. Dalam fungsi perencanaan
ada beberapa aktivitas yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan arah tujuan serta target bisnis
2. Menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut
3. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan
4. Menetapkan standard kesuksesan dalam pencapaian tujuan dan
target bisnis.
b. Perencanaan (planning ) dibagi atas beberapa jenjang:10

1. Top Level Planning (perencanaan jenjang atas), perencanaan
dalam jenjang ini bersifat strategis. memberikan petunjuk

9

26 .

Sarinah dan Mardalena, Pengantar Manajemen, ( Yogyakarta:Depubublish ) 2017 hlm

10

Ibid, hlm 27 .

9

umum,

rumusan

tujuan,

pengambilan

keputusan

serta

memberikan pentunjuk pola penyelesaian dan sifatnya
menyeluruh. top level planning ini penekanannya pada tujuan
jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tangungjawab manajemen puncak.

2. Middle Level Planning (perencanaan jenjang menengah),
dalam jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif
meliputi berbagai cara menempuh

tujuan dari sebuah

perencanaan dijalankan. dan tanggungjawab perencanaan level
ini berada pada manajemen menengah.

3. Low Level Planning (perencanaan jenjang bawah) perencanaan
ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planing
ini mengarah kepada aktivitas operasional dan perencanaan ini
menjadi tanggung-jawab manajemen pelaksana.
Syarat-syarat perencanaan yang baik adalah sebagai berikut :

a. Mempunyai tujuan yang jelas
b. Sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya
c. Memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan
d. Fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi
e. Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang
selaras ditiap bagian
f. Mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa
dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna

10

Manfaat dari Planning

a. Bisa membuat pelaksanan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap
unit akan terorrganisasi ke arah tujuan yang sama
b. Dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi.
c. Memudahkan pengawasan.
d. Dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan
aktivitas.

c. Organizing (Fungsi Pengorganisasian)11
Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya
manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh
perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah
ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa
yang lebih sederhana organizing merupakan seluruh proses dalam
mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung-jawab dan
wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan
kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. Organizing
dapat membuat manajer mudah dalam melaksanakan pengawasan
serta penentuan personil yang diperlukan untuk menjalankan tugas
yang sudah dibagi-bagi. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan
menetukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa personil yang

11

Ibid, hlm. 28

11

menjalankannya, bagaimana tugasnya dikelompokkan, siapa yang
harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Aktivitas
aktivitas yang ada dalam Organizing (fungsi pengorganisasian).

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan
tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan

2. Menetapkan struktur perusahaan yang menunjukan adanya
garis kewenangan serta tanggung-jawab

3. Aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta
pengembangan tenaga kerja

4. Aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan
paling tepat.
Ada beberapa Unsur dalam organizing perusahaan:

a. Sekelompok orang yang diarahkan bekrja sama
b. Melakukan aktivitas yang sudah ditetapkan
c. Aktivitas diarahkan guna mencapai tujuan
Beberapa manfaat organizing antara lain

a. Memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai
dengan kondisi perusahaan

b. Menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas
c. Personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan
dijalankan untuk mencapai tujuan
fungsi dari organizing
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a.

Pendelegasian wewenang didalam manajemen atas (puncak)
kepada manajemen pelaksanaan.

b.

Ada pembagian tugas yang jelas

c.

Mempunyai

manajer

puncak

yang

profesional

guna

mengkoordinasikan semua aktivitas.
d. Directing (Fungsi Pengarahan)12
Directing alias fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan
menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan
yang lainnya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada fungsi
pengarahan:

1. Mengimplementasikan

suatu

proses

kepemimpinan,

pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja
supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai
tujuan yang ditetapkan

2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan
e. Controlling (Fungsi Pengendalian / Pengawasan)13
Controling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja
yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau
suatu perbaikan apabila dibutuhkan. aktivitas dalam fungsi
pengendalian yaitu :
12
13

Ibid, hlm.29 .
Ibid, hlm. 29 .
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1. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan
target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan

2. Menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya
penyimpangan yang ditemukan.

3. Memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan

4. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif
jika hal hal ini diperhatikan:

5. Routing (jalur), manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur
guna bisa mengetahui letak dimana sesuatu sering terjadi suatu
kesalahan.

6. Scheduling (Penetapan waktu), dalam penetapan waktu, manajer
harus bisa menetapkan dengan tugas kapan semestinya
pengawasan itu dijalankan terkadang, pengawasan yang
dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan
sebaliknya yang dilakukan secara mendadak terkadang malah
lebih berguna.

7. Dispatching (Perintah pelaksanaan), adalah pengawasan yang
berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan yang
bertujuan suatu pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dengan
perintah seperti ini pelaksanaan suatu pekerjaan bisa terhindar
dari kondisi yang terkatung-katung, jadi pada akhirnya bisa
diidentifikasikan siapa yang telah berbuat kesalahan

14

8. Follow Up (tindak lanjut) apabila pemimpin menemukan
kesalahan maka seharusnya pemimpin tersebut mancari solusi
atas permasalahan itu. dengan memberi peringatan pada pekerja
yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja berbuat kesalahan
dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tak
terulang lagi.
B. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)
1. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah
a. Pengertian Zakat
Pengertian zakat berasal dari kata “Az-zakah” yang dalam bahasa
Arab, yang memiliki beberapa makna, di antaranya, “An-nunuww”
(tumbuh), “az-zityadah” (bertambah), “At-thaharah” (bersih), “al-madh”
(pujian), “al-barakah” (berkah), dan “as-shuh” (baik). Semua makna ini
dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada
dalam Al-Qur’an dan Hadits.14
Ahli bahasa Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga
mengandung makna asal al-shalah yang bermakna kebaikan, serta altathir yang berarti pencucian.
Adapun yang wajib menerima Zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an
Surah At-Taubah : 60.

علَ ْي َهب َوٱلْ ُم َؤلَّفَ ِة قُلُىثُ ُه ْم َو ِفى
َّ إوَّ َمب ٱل
َ َيه َوٱلْ َٰعَ ِم ِليه
َ َٰ صدَ َٰقَتُ ِل ْلفُقَ َرآ ِء َوٱلْ َم
ِ س ِك
14

Wahyono Hadi Parmono dan Ismunindar, 17 Tuntutan Hidup Muslim, (Yogyakarta:
Depublish ) 2017 hlm 237
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َّ ٱَّلل ۗ َو
َّ ٱَّلل َوٱث ِْه ٱل
ُ ٱَّلل
ِّ
ِ َّ َضةً ِ ّمه
َ يل ۖ فَ ِري
ِ َّ يل
ِ ٱلرقَب
َ ة َوٱلْ َٰغَ ِر ِميهَ َو ِفى
ِ س ِج
ِ س ِج
ع ِلي ٌم َح ِكيم
َ
“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang –orang yang berhutang ,
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah : 6015
b.

Dasar Hukum Zakat
Zakat adalah konep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah
bahwa hata kekayaan yang dimiliki sesorang adalam amanat dari Allah dan
berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintakan oleh
Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu ‘ain. Hal tersebut dapat dilihat dari
dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadis diantaranya :

َّ صالَة َ َو َءاتُوا
َالرا ِك ِعين
ْ الز َكاة َ َو
َّ َوأَقِي ُموا ال
َّ ار َكعُوا َم َع
Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-oang yang ruku’”QS. Al-Baqarah :43.16

15

Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata,
Terjemah Inggris,Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 196 .
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Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata,
Terjemah Inggris,Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 7 .
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Dari pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan
sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan
menjadi suci, bersih ,baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana
dipaparkan dalam firman Allah yaitu:

َ ُ صدَقَةً ت
علَ ْي ِه ْم إِ ّن
َ ص ِّل
َ ط ِ ّه ُر ُه ْم َوتُزَ ِ ّكي ِه ْم ثِ َهب َو
َ ذْ ِم ْه أ َ ْم َىا ِل ِه ْم
ع ِليم
َ س ِمي ٌع
َ ُس َك ٌه لَّ ُه ْم َوللا
َ صالَت َ َك
َ
Artinya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka,dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Q.S. At-Taubah: 10317

Adapun Hadis Nabi SAW yang diteima oleh Abu Huairah, dia berkata:
Pada suatu hari Rassulullah SAW beserta parra sahabatnya, lalu datanglah
seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rassulullah, apakah Islam itu? Nabi
menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak
menyekutukanNya, dan engkau mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan
berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Pengertian Infak
17

Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata,
Terjemah Inggris,Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 203
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Infak berasal dari kata “Anfaqa, yunfiqu, infaq” yang artinya
membelanjakan. Maksud arti membelanjakan sebagian dari harta yang ia
miliki untuk kepentingan dijalan Allah (Fisabilillah).18

d. Dasar hukum infak
Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelasakan dalam Al-Qur’an,
seprti dalam Al-Qur’an Surat Adz-Dzariyat (51): 19 .

وم
َّ َو ِفي أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َحق ِلّل
ِ سآئِ ِل َو ْال َمح ُْر
Artinya:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
19
orang miskin yang tidak mendapat bagian. QS Adz-Dzariyat (51): 19

Selain itu dalam QS. Ali Imran(3): 134

َ بظ ِميهَ ْالغَ ْي
ع ِه
َّ الَّرِيهَ يُى ِفقُىنَ فِي ال
ِ آء َو ْال َك
ِ آء َوالض ََّّر
ِ س َّر
َ َع َو ْال َعبفِيه
بس َوللاُ يُ ِحت ْال ُمحْ ِسىِي
ِ َّالى
Artinya
“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” QS.

18

Ahmad Mujahiddin, Ekonomi Islam, hlm. 236
Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata,
Terjemah Inggris,Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 521
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18

Ali Imran(3): 134
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Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab
seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang
berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.
Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh
diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim,
anak asuh dan sebagainya. Dalam QS. Al-Baqaah(2): 215 dijelaskan sebagai
berikut :

َيَ ْسئَلُىو ََك َمبذَا يُى ِفقُىنَ قُ ْل َمآأَوفَ ْقتُم ِ ّمه َخي ٍْر فَ ِل ْل َىا ِلدَي ِْه َواْأل َ ْق ِر ِثيه
سجِي ِل
َّ يه َواثْهَ ال
َ َو َمب ت َ ْفعَلُىا ِم ْه َخي ٍْر فَئ ِ َّن للاَ َو ْاليَتَب َمى َو ْال َم
ِ سب ِك
ُُع ِلي ُم
َ ثِ ِه
Artinya:“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan
yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” QS.
Al-Baqaah(2): 21521
e.

Pengertian Sedekah

20
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Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu ash shadaqah, yang
artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Mengenai definisi
sedekah, para

ulama

mendefinisikan secara

beragam. Al-Jurjani

berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk
mengharapkan pahala dari Allah SWT.22
Definisi yang sama juga diberikan oleh Imam Raghib Al-Ashafani yang
mengatakan bahwa sedekah merupakan harta yang dikeluarkan manusia
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti zakat, Imam Raghib
menambahkan penjelasannya dengan membedakan sedekah dan zakat.
Sedekah untuk kategori sunah dan zakat untuk yang wajib. Sedangkan
Anif Sirsaeba memsaukkan sedekah sebagian dari infak di jalan Allah
SWT.23
Dari berbagai definisi diatas merujuk pada sedekah sebagai salah satu
usaha kita selaku hamba untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri
kepada Sang Khalik. Adapun infak yang sunah lebih dikenal dengan
sebutan sedekah. Adapun hukum sedekah adalah sunnah. Ia tidak terikat.
Artinya, tidak terdapat adanya ukuran jumlah yang harus dikeluarkan dari
harta yang dimiliki. Berapa pun dan apa pun yang akan kita sedekahkan
asalkan kita ikhlas dan semata-mata demi Allah SWT, maka itu termasuk
sedekah.24
f.

Dasar Hukum Sedekah
22

Ibid, hlm. 238 .
Ibid, hlm. 238 .
24
Mukhlis Alitudin dan Enjang, Mempercepat Rezeki Dengan Ibadah Ringan,
(Bandung:Ruangkata Imprint Kawan Pustaka), 2012, hlm 69-70 .
23
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Dasar hukum sedekah dijelakan dalam Firman Allah Al-Qur’an
Surah Al-Baqarah : 274.

َ ٌُِه ٌُ ْى ِفق
َ لار
س ًّسا َوعََلوٍَِتً فَلَ ُه ْم أ َ ْج ُسهُ ْم ِع ْى َد َز ِبّ ِه ْم َوَل
ِ ىن أ َ ْم َىالَ ُه ْم ِباللا ٍْ ِل َوالىا َه ِاز
َ ُعلَ ٍْ ِه ْم َوَل هُ ْم ٌَحْ َزو
ىن
َ ف
ٌ َخ ْى
Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari
secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala disisi
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.” Q.S Al-Baqarah:274 25

2.

Tujuan Zakat, Infak dan Sedekah Serta Hikmahnya
a. Tujuan Zakat, Infak dan Sedekah
Adapun tujuan zakat, Infaq dan sedekah yaitu :
1.

Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari
kesulitan hidup serta penderitaan.

2.

Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para
gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.

3.

Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat
Islam dan manusia pada umumnya.

4.

Menghilangkan sifat kikir pemilik harta

5.

Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati
orang-orang miskin.

25

Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata,
Terjemah Inggris,Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 46
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6.

Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang
miskin dalam suatu msyarakat.

7.

Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang,
terutama pada mereka yang mempunyai harta.

8.

Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.26

b. Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah
Dalam hikmah Al-Tasyri’ Wuafal syaftuhu syeh Ali Al-Jurjawi
menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari
kewajiban zakat. Di antaranya : zakat merupakan ungkapan syukur
kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku
kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya. Zakat
memiliki banyak hikmah, diantaranya yaitu :27
1.

Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa
dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
Dengan begitu mereka mampu melaksanakan kewajiban terhadap
Allah SWT.

2.

Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri
manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang
disekitarnya berkehidupan cukup apalagi mewah, sedang ia

26

A Hasan Rifai al-Faridy, Panduan Zakat Praktis, ( Jakarta; Dompet dhuafa Republika)
2003 halam 41-43 .
27
Ibid .
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sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka
(orang kaya) kepadanya.
3.

Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan
jiwa ( menumbuhkan akhlak mulia, menjadi rendah hati, memiliki
rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil (kikir),
sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari
tuntutan Allah dan tuntunan kewajiban kemasyarakatan.

4.

Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang
berdiri atas prinsi-prinsip ; Ummatan wahidin (Umat yang satu),
musawah ( persamaan derajat, hak dan kewajiban), Ukhuwah
Islamiyah (persaudaraan islam), dan tafakul ijtima’i (tanggung
jawab bersama).

5.

Menjadi unsur peting dalam mewujudkan keseimbangan dalam
distribusi

harta

(social

kepemilikan harta

distribution) keseimbangan dalam

(social

ownership),

dan keseimbangan

tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6.

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan
fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan
perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam,
pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung
antara golongan kuat dan lemah.

7.

Dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan
seseorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis yang dapat
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menciptakan situasi yang harmonis aman dan tenteram lahir dan
batin.
C. Penghimpunan dan Pendayagunaan
1.

Pola Penghimpunan zakat, Infak dan Sedekah
Pada bagian pengumpulan zakat, infak dan sedekah dipungut, diambil
dan dijemput dari muzakki atas pemberitahuan muzakki, dengan
perhitungan diserahkan kepada pribadi muzakki atau bahkan ditangani
lembaga pengelola zakat yang ditunjuk.

2.

Pola Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah
Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil
atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas
dengan baik. Pola pendaygunan zakat adalah cara atau sistem distribusi dan
alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan
sesuai dengan cita dan rasa syari’at, pesan dan kesan ajaran islam.
Pendayagunaan zakat diatur pada pasal 16

keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 di atur sebagai berikut :
a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai
dengan ketentuan agama.
b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang
produktif.
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c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan
menteri.
Untuk hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan
kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan
terutama untuk usaha yang produktif.
Agar pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat benar-benar
sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Proses
pendayagunaan zakat melibatkan manajemen. Dalam arti, proses
penyaluran zakat, infak dan sedekah tidak dapat dilakukan secara
dadakan. Pada sisi pendayagunaan, proses pendayagunaan perlu
diketahui secara transparan oleh muzakki, karena keberhasilan
pengelolaan zakat infak dan sedekah juga didukung adanya hubungan
baik antara muzakki dengan lembaga zakat. Kegiatan pendayagunaan
zakat, infak dan sedekah dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat,
sehingga masyarakat bisa menilai sendiri eksistensi lembaga
pengelola zakat.
D. Teknologi Informasi
1.

Definisi Teknologi Informasi
Tekonologi Informasi ( information technology ) biasa disebut TI,
IT atau infotech. Ada berbagai definisi tentang teknologi informasi sebagai
berikut :

25

Menurut Haag dan Keen dan Abdul Kadir, Teknologi Informasi
adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi
dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan
infromasi.28
Menurut Marti, Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada
teknologi computer (perangkat keras dan perangkat lunak), yang
digunakan untuk memproses dan menyimpan infromasi, melainkan juga
mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.29
Sedangkan menurut Williams dan Sawyer, Teknologi Informasi
adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (computer) dengan jalur
komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.30
Dari berbagai definisi diatas bahwa teknologi informasi baik secara
implisit maupun emplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi
juga mencakup teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut
dengan teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer
dan teknologi telekomunikasi.
Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang
sering berhubungan (terhubung) dengan menggunakan Sistem Global
Trasmission Cotrol Protokol atau Internet Protocol Suite (TCP atau IP)
sebagai protokol pertukaran paket (packet switeching communication
protocol) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. Internet juga
28

Haag dan Keen pada buku Abdul Kadir & Terra CH. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi
Informasi, ( Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2003) hlm.2 .
29
Marti pada buku Abdul Kadir & Terra CH. Triwahyuni, hlm.2 .
30
Williams dan Sawyer pada buku , Abdul Kadir & Terra CH. Triwahyuni, hlm.2 .
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biasa dikenal sebagai interconnected networking (internet). Internet
sebagai bahasa latin yaitu “inter” yang memiliki arti “antara”. Jadi, apabila
digabungkan kata perkata internet adalah jaringan antara atau penghubung.
Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang
mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke
negara lain diseluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai sumber
daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.31
Internet berawal dari ide bagaimana memindahkan data melalui
perangkat komputer. Ide tersebut tercetus sekitar tahun 1940-1950 an.
Salah satu ide yang cukup terkenal saat itu adalah dari vaner varbush,
seorang doktor dari Mossachusetts Instittute Of Tehnology, yang
mencetuskan alat bernama memex, yaitu alat canggih yang bisa
ditempatkan dimana saja dan bisa dioperasikan dari jarak jauh.32
Untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya
maka harus dilakukan yaitu berlangsungnya ke salah satu ISP (Internet
Service Provider) atau penyelenggara jasa internet setelah berlangganan
pada salah satu provider, maka dapat dengan mudah berkomunikasi
dengan pemakai lainnya. Internet merupakan teknologi yang berkembang
pesat, hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya milyaran situs didunia.
Dan dalam kurun waktu yang singkat internet telah merambah ke seluruh

31
32

Ibid, hlm.3
Ibid, hlm.3
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pelosok dengan informasi-infromasi sangat cepat tersaji. Bisnis digital pun
telah menjadi trend berkat perkembangan dari internet.33
Saat ini internet membawa dampak yang signifikan bagi
perkembangan manusia, dimana dengan internet pekerjaan dapat
dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Www (world
wide web) merupakan suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal
global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal
pasti sumber daya berguna. Beb menggunakan protokol yang disebut
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) merupakan kode yang dituliskan
pada awal site, untuk menjelaskan pada program web browser bahwa
protokol (antar mula) yang di gunakan dalam http dokumen web ditulis
dalam format HTML (Hyper Text Markup Language). Dokumen tersebut
diletakan dalam web serper diakses oleh klien melalui perangkat lunak
yang disebut web browser.34
Situs web (web site) adalah suatu halaman web yang saling
berhubungan, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara
perorangan, kelompok, atau organisasi. Contoh, toko online buku
gramedia memiliki situs web www.gramedia.Com dan lain – lain. Untuk
mengakses

sebuah

halaman

web

dari

browser,

pemakai

perlu

menyebutkan UPL (Uniform Resource Locator). Setiap situs memiliki

33
34

Ibid, hlm.4 .
Ibid, hlm.4 .
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sebuah homepage, yaitu sebuah halaman utama bagi sebuah situs.
Halaman inilah yang mengaitkan dengan halaman web yang lain. 35
2.

Fungsi Teknologi Informasi36
Ada beberapa pungsi utama teknologi informasi, antara lain :
a.

Menciptakan informasi tidak dapat dilepaskan dari sumber –
sumbernya.
Sumber informasi adalah “ input” yang diperoleh oleh berbagai
sumber seperti kegiatan operasional, data yang diperoleh karena
kegiatan penelitian, data ilmiah berupa dalil, hipotesis, dapat diperoleh
dengan cepat.

b. Penciptaan dan pemeliharaan
Kesemua ini menunjukkan bahwa usaha usaha penciptaan dan
pemeliharaan beraneka ragam saluran komunikasi terus dikembangkan.
Akan tetapi bagi pemakai saluran tersebut saluran saluran itu akan
merupakan alat yang tidak boleh tetapi harus di akui bahwa keahlian
untuk memelihara saluran kumunikasi itu kiranya dapat di pecahkan
melalui pendidikan, latihan dan pengalaman. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa diantara fungsi teknologi informasi yaitu menciptakan
tenaga ahli pemeliharaan saluran.
c.

35

.

Seleksi dan transmisi informasi

Anhar, Panduan Bijak Belajar Internet Untuk Anak, (Adamssein Media, 2016) , hlm. 6-7

36

Karsiyanto, Agresi Perkembangan Teknologi Informas, (Jakarta:PRENADA MEDI
group:2015), hlm 12-14 .
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Bagaimanapun

tingginya

teknologi

yang

digunakan

untuk

menangani informasi, tidak semua orang didalam satu organisasi yang
memerlukan informasi yang sama pula, artinya fungsi teknologi
informasi merupakan menyeleksi dan untuk transmisi informasi.
Kemampuan memilih informasi apa yang dikirimkan untuk siapa bagi
keperluan apa menjadi sangat penting.
d. Penerimaan Informasi secara selektif
Perkembangan teknologi “Hardware” dewasa ini dapat diramalkan
bahwa dimasa yang akan datang penerimaan informasi secara selektif
dilakukan

dengan

perantara

mesin-mesin,

karenanya

pimpinan

organisasi seyoginya memikirkan pola hubungan manusia dengan
mesin dimasa depan jika organisasi diharapkan dapat berfungsi dengan
baik.
e.

Penyimpanan Informasi Untuk diambil kembali.
Cara-cara penyimpanan informasi sangat beraneka ragam, seperti
ingatan manusia, sistem kartu pada perpustakaan dan lain-lain. Dalam
kegiatan menyimpan informasi biasanya diperhatikan benar agar
keselamatan keamanan serta kerahasiaan informasi perlu dijamin.
Ditinjau dari segi informasi, alat penyimpanan informasi dimasa depan
akan menjadi semakin kompak sehingga tidak lagi memerlukan spasi
yang luas besar, karena fungsinya bisa sebagai penyimpanan informasi
yang dapat diambil kembali.

f.

Penggunaan Informasi
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Informasi ialah dihubungkannya informasi itu dengan kegiatan
perorangan,

perusahaan,

organisasi

sosial

maupun

kegiatan

pemerintahan. Contoh: informasi tentang pasar yang banyak digunakan
oleh usahawan.
g.

Penilaian Kritis dan Sistem Feedback
Untuk mengadakan penilaian yang kritis, diperlukan serangkaian
standar penilaian dan sasaran penilaian, kemudian hasil penilaian hanya
ada manfaatnya jika hasil tersebut disalurkan kepada pimpinan
organisasi melalui sistem feedback. Sistem feedback digunakan sebagai
bahan dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran semua pihak
tentang pentingnya informasi dalam pelaksanaan tugas masingmasing.37

G. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu
mengkaji tulisan-tulisan yang relevan dengan topik pembahasan sebagai bahan
perbandingan bahwasanya penelitian penulis berbeda dengan penelitian
penelitian sebelumnya.
Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

37

Judul penelitian

Metode penelitian

Karsiyanto, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi, hlm. 12-14 .
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Kesimpulan

1.

Nur Chikmah38

Pendayagunaan
zakat,

infak

sedekah

Kualitatif
dan

dalam

Pendayagunaan

ZIS

menitikberatkan

pada

program

untuk

pemberdayaan anak

kemandirian anak yatim

yatim

melalui

dhuafa dengan program

program

mandiri

pelatihan dan pendidikan.

center

Laz yatim mandiri benar-

dilembaga

benar mempunyai tujuan

entrepreneur
(MEC)
amil

zakat

yatim

untuk

mandiri semarang.

mengantarkan

pemuda yang produktif,
berdaya
mandiri.

saing,
Para

dan
donator

menyalurkan dana kepada
laz yatim mandiri.
2.

Nazula

Mekanisme

Kualitatif

Yustisia39

fundraising

dan

tetap terjaga niai pokok

zakat,

dan

wakafnya dan termasuk

sedekah

pada

kategori wakaf produktif

lembaga

yayasan

infak

dana sosial Al-Falah

38

Pengelolaan wakaf tunai

karena

mensejahteraan umat dan

Nur Chikmah, “Pendayagunaan Zakat, Infak, dan sedekah dalam pemberdayaan anak
yatim melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) dilembaga amil zakat yatim mandiri
semarang, hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015), hlm. 8
39
Nazula Yustisia, “Mekanisme fundraising dan zakat, infak dan sedekah pada lembaga
yayasan dana sosial Al-Falah (YDSF) cabang sidoarjo,” hasil penelitian dari Islam Negeri Sunan
Ampel, (2014), hlm. 7
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dapat

(YDSF)

cabang

telah melaksanakan fungsi

sidoarjo.

manajemen

yang

baik.

Penerimaan wakaf tunai
pada

LAZ

belum

Yogyakarta

sesuai

dengan

konsep wakaf tunai pada
lembaga keuangan syariag
penerima

wakaf

uang

LKS-PWU.
3

Kholifatun

Pendistribusian

Mubasiroh40

zakat,infak
sedekah

Kualitatif
dan
untuk

Pendistribusian zis untuk
pemberdayaan
mandiri

umat

ini

berbentuk

pemberdayaan umat

produktif

kreatif,

mandiri

BMT

digunakan

untuk

BIMA, MUNTILAN

membiayai

atau

di

mengembangkan

usaha

kaum

untuk

dhuafa

membantu
modal
angsuran

menambah

usaha
yang

dengan
ringan,

mudah dan tanpa jaminan.

40

Kholifatun Mubasiroh, “Pendistribusian zakat,infak dan sedekah untuk pemberdayaan
umat mandiri di BMT BIMA, MUNTILAN”, hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2014), hlm. 7
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4

Yudhi

Asfar Analisis penyaluran Kualitatif

Fahruddin41

dhuafa

menyalurkan dana melalui

shodaqoh

bentuk

pada

program

korban

bencana

kebencanaan

serta

banjir

bandang

membangun

jaringan

relawan

Bantuan

kasus

lokal.

disaster management

diserahkan langsung oleh

center

wali kota bandung ridwan

dompet

dhuafa.
Cucu Aeni42

dompet

dana zakat, infaq dan

digarut:studi

5

Dmc

kamil.

Pendayagunaan
melalui

zis Kualitatif

program

Dalam penerapa aplikasi
pendayagunaan dana zis

dusun jamur dompet

dalam

program

dusun

dhuafa jateng.

jamur

mengacu

pada

pendayagunaan

yang

bersifat produktif. Modal
usaha
berupa

yang

diberikan

fasilitas

yang

dibutuhkan

untuk

menompang

usaha

budidaya jamur tiram.

41

Yudhi Asfar Fahruddin, “Analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh pada
korban bencana banjir bandang di garut:studi kasus disaster management center dompet dhuafa”,
hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017), hlm. 5
42
Cucu Aeni, “Pendayagunaan zis melalui program dusun jamur dompet dhuafa jateng”,
hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016), hlm. 9
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Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dan
objek penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki subjek penelitian pada
masyarakat Kota Semarang, sedangkan penelitian saat ini subjek penelitiannya pada
Lembaga Amil Zakat Rumah Sosial Insan Madani. Dengan objek penelitian,
pendayagunaan ZIS dan pemberdayaan anak yatim, sedangkan penelitian saat ini lebih
terfokus pada objek manajemen penghimpunan dan pendayagunaan ZIS melalui
teknologi Informasi.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain,
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.43
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian
kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk katakata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipankutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data
tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape,
dokumentasi pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

B. Subjek Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, subjek penelitian yang dipilih adalah
lembaga Amil Zakat Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi yang terletak
di Jl. Sudirman No 18 Rt 022 Kel.Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Provinsi
Jambi.

43

Moleong, Lexy J. 2012. Metode penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda
Karya.HLM 6

36

C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan, yaitu data
primer dan data sekunder :

1.

Data Primer
Data primer merupakan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber
informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran pengambilan data
secara langsung. 44 Data primer penelitian ini yaitu berupa wawancara pada
pihak yang terlibat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui perantara. 45 Pada penelitian ini data yang diperoleh dari sumber-sumber
lain sebagai pendukung yang di pandang berkaitan dengan pokok kajian yang
diteliti. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada dokumen-dokumen
yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan Madani Kota
Jambi, serta buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan pokok kajian
penelitian.

hlm. 92

44

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cetakan VIII, 2007).

45

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2014),

hlm.145
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D. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini penulis menggunakan 3 macam
cara yaitu :

1.

Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab dengan berhadapan muka untuk
mendapatkan

keterangan

secara

lisan

dari

responden 46.

Wawancara

dimaksudkan memperoleh infomasi secara lansung dari responden atau
informasi melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan secara mendalam dan
terfokus. Diharapkan dapat memberikan informasi secara lansung dari
responden atau informan termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku,
usia, tingkat pendidikan dan perkerjaan) informan terhadap penulis.

2.

Observasi (pengamatan)
Pengamatan merupakan pencataatan secara sistematik terhadap
fenomena-fenomena yang diselidiki47. Tehnik pengamatan ini
dimaksud agar peneliti dapat melihat lansung aktivitas-aktivitas yang
dilakukan oleh orang ZIS agar memperoleh data untuk kelengkapan
penelitian.

3.

Metode Dokumentasi
Suharsimi

Arikunto,

member

penjelasan

bahwa

metode

dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku,

46

Sutrisno Hadi, Metodologi research 2, (yogyakarta: yayasan penerbit fakultas psikologi
UGM, 1981) h. 136
47
Koentjoroningrtat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985)
hlm 129
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan
sebagainya.48
E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan yang melibatkan pengerjaan data,
organisasi data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari
dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif
Deskriptif. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis

data

yaitu

data

reduction,

data

display,

dan

conclution

drawing/verification.49

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdapat dari lima bab yang masing-masing memiliki
sub-sub bab dengan penyusunan sbebagai berikut :
Bab I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitan, Kerangka Teori, Tinjauan
Pustaka.

Bab II

Metode Penelitian

48

Suharsimi Arikuto pada buku Faisol, Pendidikan Islam Perspektif, (Jakarta:GUEPEDIA,
2006), hlm 110
49
Miles dan Huberman dalam buku Albi anggita dan Johan Setiawan, Metodologi
Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat:CV Jejak,2018), hlm. 108
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Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, Pendekatan
Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik
Analisis Data dan Sistematika Penulisan
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Berisi Tentang Sejarah Ringkas Berdirinya Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi, Visi, Misi dan Tujuan, dan Struktur Organisasi.
Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian
Bab ini berisikan tentang isi dari skripsi yang membahas tentang
Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan
Sedekah (ZIS) Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi.
Bab V PENUTUP
Bab ini berisi tentang Kesimpulan hasil penelitian dan Saran.
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BAB III
GAMBARAN UMUM RUMAH SOSIAL INSAN MADANI KOTA JAMBI

A. Sejarah Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
a. Sejarah Umum Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
Lembaga Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi pada awalnya
bernama Pondok Zakat, didirikan dijambi berdasarkan Akta Notaris Hasan,
SH No. 52 Tanggal 6 Februari 2007 dan sudah terdaftar di Pengadilan
Negeri Jambi dengan No. 196/LSM/2007/PN.JBI. terhitung mulai tanggal
23 Juli 2010, Pondok Zakat berubah menjadi Rumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi (RSIM) berdasarkan Akta Notaris Desi Susanti, SH, No.63
Tanggal 23 Juli 2010. 50
Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Jambi juga berdiri berdasarkan
Akta Notaris 3 Oktober 2011 No.3 di hadapan Notaris Hasan, SH
beralamat di Jl. Sudirman No. 18 RT.022 Kelurahan Tambak Sari
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi. Yayasan Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi merupakan lembaga nonprofit yang
bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang menaungi, Insan Madani
Relief, Zona Madani Islamic Center dan Islam Madani Corporate. Sebagai
sebuah lembaga kemanusiaan dan amil zakat, Rumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi berusaha menempatkan diri menjadi salah satu lembaga sosial,
diantara lembaga serupa yang mandiri, amanah, akuntabel, transparan dan

50

Dokumen Insan Madani Kota Jambi .

41

professional. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepercayaan (tsiqah) dan
ketenangan (itmi’nan) para donatur yang telah mempercayakan dinasinya.
Sebagai konsekuensinya, Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, pada Tahun 2007, 2008 dam 2009
oleh Kantor Akuntan Publik.51
a. Visi dan Misi Insan Madani
1. Visi
Menjadikan Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
lemabaga yang profesional dalam mewujudkan Masyarakat yang
berkarakter berbasis pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara
nasional.52
2. Misi
a. Menjadikan mentalitas sebagai landasan dasar pengelolaan
Sumber Daya Manusia manajemen yang profesional.
b. Mewujudkan penghimpunan minimal Rp 20 Milyar per tahun
berbasis data sekunder.
c. Meningkatkan kualitas program dan pelayanan pemberdayaan
zakat.
d. Mengembangkan jaringan pengelolaan zakat, infak dan sedekah
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi secara nasional.53
3. Struktur Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
51

Website Rumah Sosial Insan Madani .
Wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Jambi
bapak H. Ibnu Isnaini, SE .
53
Wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Jambi
bapak H. Ibnu Isnaini, SE .
52
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KESEHATAN

1. Direktur eksekutif Yayasan adalah ketua yayasan yang menjalankan fungsi ketua
harian pelaksanan aktivitas yayasan yang bertanggung jawab penuh terhadap
manajemen dan operasional yayasan. Direktur Eksekutif memiliki hak komando
(intruksi) terhadap jajaran dibawahnya dengan wewenang :
a. Pimpinan tertinggi didalam pelaksaan harian Yayasan Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi.
b. Membuat perencanaan kerja harian
c. Memimpin rapat harian
d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Yayasan Rumah Sosial Insan
Mandani Kota Jambi.
e. Sekretaris Eksekutif adalah sekretaris yang bertanggung jawab terhadap
administrasi yayasan dan menerima wewenang kerja dari Direktur Eksekutif
dengan wewenang :
1. Mengontrol surat-surat Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi.
2. Mengkoordinir tata kelola aset.
3. Melakukan supervise terhadap kinerja karyawan dan mengeluarkan rapor
karyawan Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan Yayasan Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi.
5. Mewakili Direktur Eksekutif jika Direktur Eksekutif berhalangan.55

55
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2. Direktur keuangan adalah bendahara yayasan yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan akuntansi keuangan yayasan bersama tim keuangannya dengan
wewenang :
a. Menerima uang yang dihimpun dari tim fundraising.
b. Mencatat uang masuk dan uang keluar.
c. Mengelola penyimpanan dan pengeluaran uang.
d. Membuat laporan bulanan Yayasan Insan Madani Kota Jambi.
1. Ketua penghimpunan
a. Memimpin rapat rutin Divisi
b. Membuat laporan RAPIM setiap minggu.
c. Mengambil dana pencarian FPD.
d. Mengoreksi FPD dan scenario kegiatan
e. Mengoreksi laporan kegiatan dan LR
f. Memberikan peringatan lisan kepada staf di bawahnya.
g. Memberi perintah dan arahan kerja untuk program dan kegiatan.
h. Merekomendasikan pemberhentian dan pemutusan kontrak kerja tim
penghimpun kepada direktur eksekutif melalui sekretaris eksekutif.
i. Menjalankan arahan dan perintah direktur eksekutif kepada tim
penghimpun.
j. Koordinasi penuh kepada Yayasan terkait kerja penghimpun.
k. Berkoordinasi dengan kepala layanan lain terkait kegiatan diluar
penghimpunan yang melibatakan personil layanan lain.56

56
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l. Memastikan aturan, standard dan disiplin yang telah ditetapkan
yayasan.
m. Mengevaluasi wajibul yaumiyah dan absen kehadiran tim penghimpun.
n. Membuat pengumuman digrub ketika ada hal-hal penting.
o. Memberikan izin keluar saat jam kerja dengan waktu kurang dari 2 jam.
p. Merekap seluruh data donator penghimpunan.
q. Mengambil keputusan teringgi didivide penghimpunan.
r. Bertangung jawab atas perkembangan branding yayasan.
s. Bertanggung jawab terhadap pembanguan dan Zona Madani.
2. Sekretaris Divisi
a. Surat menyurat.
b. Rekap laporan penerima manfaat bulanan.
c. Mewakili GM jika GM berhalangan.
d. Mengarsipkan surat, FPD,Skenario kegiatan, LR, Laporan kegiatan
secara baik.
e. Input absensi tim LAZ.
f. Membuat laporan FR mingguan.
g. Menginput RKAT online.
h. Menginput penerimaan donasi.
i. Menyetor uang penerimaan donasi ke bank.
j. Menyetor kwitansi penerimaan donasi.
k. Mengajukan kas kecil.57
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3. CSO
a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan kerapian dan kenyamanan
ruang depan.
b. Melayani donator dan menerima tamu sesuai standar.
c. Menyimpan arsip CSO.
d. Mengoperasikan telepon sesuai standard.
e. Membantu sekretaris GM membuat surat menyurat.
f. Membantu sekretaris GM membuat lapora keuangan.
g. Membuat laporan asset LAZ per dua bulan.
4. Kepala program Mandiri
a. Membantu pekerjaan secara umum.
b. Menjalankan seluruh program LAZ.
c. Membuat laporan perkembangan program LAZ.
d. Assement kegiatan atau program.
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kampong binaan (kampong
ternak).
f. Bertanggung jawab terhadap usaha mandiri.
d. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman lembaga zakat Rumah Sosial
Insan Madani yaitu sebagai berikut: 58
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1. Akta Notaris : Notaris Hasan, SH Nomor, 03 tanggal 3 Okober 2011 &
Akta perubahan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH,M.KN Nomor 03 tanggal
4 April 2017.
2. Pengesahan Menkumham : Depkumham Nomor. AHU-1658.ah.01.04
tahun 2012 & Perubahan Nomor AHU-0007921.AH.01.02. Tahun 2017
Tanggal 10 April 2017 Tentang Pengesahan Yayasan Menkumham
Republik Indonesia.
3. NPWP : 03.175.901.2-331.000.
4. LAZ Skala Provinsi : SK Dirjen Bimas Islam Kamenag RI Nomor 205
Tahun 2018 tentang pemberian izin sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)
skala provinsi.
5. Tergabung dalam NGO Asia Pasifik.
6. LAZDA provinsi terbaik nasional tahun 2018.59
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi.
1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan
penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan
tujuan organisasi. Perencanaan merupakan merupakan fungsi utama dalam
manajemen. Perencanaan dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu yang
diwaktu mendatang, dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan
perencanaan yang baik dan tepat penghimpunan dana zakat pada Lembaga
Amil Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi dapat diatur
sebaik mungkin, agar mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan.
Adapaun langkah-langkah yang dipilih dalam perencanaan oleh Lembaga
Amil Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi dalam
menghimpun dana zakat ialah sebagai berikut:60
a. Asumsi masa yang akan datang
Saat ini teknologi informasi sangat berkembang cepat dan pesat,
semakin tinggi mutunya makan menjadikan pengiriman dan
penyebaran informasi juga semakin memiliki mutu yang tinggi, cepat

60
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dan tepat dalam penerimaannya. Saat ini internet sangat diminati
semua kalangan untuk kepentingan individu maupun kelompok
dengan tujuan yang dikehendaki bagi umat muslim. Media infromasi
mengenai ilmu agama untuk semua khalayak umum, karena tidak
dibatasi dengan ruang, jarak dan waktu. Internet digunakan oleh
muzaki guna memberikan kemudahan untu menyalurkan dana zakat,
infak dan sedekah, dimana akan disalurkan kepada mustahik atau
orang-orang yang berhak menerimanya. Banyaknya pengguna internet
membuktikan kemungkinan besar orang yang akan membayar zakat,
infak dan sedekah juga semakin banyak, karena dengan media internet
dianggap memiliki kemudahan yang efektif dan efisien bagi orang
banyak. Saat ini jumlah member online LAZ Rumah Sosial Insan
Madani mencapai angka 6.200 orang. Adapun kaitannya dengan target
dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang direncanakan, pengurus
menghitung diawali degan anggaran yang akan diperlukan oleh
operasional, gaji dan seterusnya. Pengurus juga membuat laporan
pemasukan dan pengeluaran dan yang telah dihimpun sebagai
perbandingan dan tolak ukur untuk membuat perhitungan ke depan,
dari tahun ke tahun pada Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
dana yang terhimpun semakin terus meningkat. Berikut tabel dana
yang terhimpun setiap tahunnya.

50

Tabel 1.2
DANA YANG TERHIMPUN
Tahun 2014

Rp 4.793.527.750

Tahun 2015

Rp 4.427.623.817

Tahun 2016

Rp 4.638.491.683

Tahun 2017

Rp 6.601.091.890

a. Penentuan dan Perumusan Sasaran
Sebelum menjalankan program-program yang berkaitan, Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi selalu menentukan target yang akan
dicapai terlebih dahulu , sehingga kemungkinan besar tidak terjadi
kesalahan atau salah sasaran dan sia-sia, dengan apa yang telah
dirumuskan diawal. Adapun tujuan dari penghimpunan zakat, infak
dan sedekah (ZIS) pada Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi yaitu
mengentaskan kemiskinan pada masyarakat Jambi. Maka dari itu
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi selalu bersungguh-sungguh
dan giat melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah
(ZIS) agar dapat mengurangi angka kemiskinan. DiRumah Sosial
Insan Madani para muzakki menyalurkan dana zakatnya sesuai
keinginan muzakki, baik untuk kategori program maupun kategori
jenis program yang ditawarkan oleh amil. Dalam hal ini Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi memasarkan dan menawarkan produknya
diprioritaskan pada muzakki yang memiliki komputer, sehingga dapat
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memudahkan muzakki untuk menyalurkan dan zakat, infak dan
sedekah (ZIS) kepada mustahik.
Langkah – langkah yang dilakukan oleh Insan Madani dalam
menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yaitu:
1.

Memperluas jaringan internet melalui fasilitas internet seperti,
website Rumah Sosial Insan Madani, Facebook, google, twitter
dan jaringan internet lainnya.

2.

Membuka jaringan seluruh pihak terkait yaitu:
a. Memperluas jaringan muzakki
Jaringan muzakki dibentuk merupakan jaringan untuk umum,
aktif dan peduli akan kesejahteraan umat. Jaringan muzakki
mencakup semua orang baik dikalangan atas maupun dikalangan
menengah. Adapun sasaran dalam memberikan layanan untuk
muzakki yaitu:
1. Transparansi
Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat,
infak dan sedekah (ZIS) maka dapat terciptanya sistem kontrol
yang baik, karena melibatkan pihak internal maupun pihak
eksternal. Dengan transparansi ini rasa curiga atau ketidak
percayaan masyarakat dapat diminimalisasi.
a. Kemudahan
Dengan adanya layanan ini, para muzakki dapat mengatur
zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara online
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sehingga

memudahkan proses penyaluran dana zakat, infak dan
sedekah (ZIS).
b. Feed back (umpan balik)
Dalam layanan ini jika muzaki memberikan dana zakat,
infak dan sedekah pada pihak yang berhak menerimanya,
maka muzakki akan mendapat kepuasan lahir-batin karena
bisa membantu orang lain. Dari dana tersebut diharapkan
adanya manfaat dunia akhirat bagi mereka, kemaslahatan
umat dan terbentuknya perekonomian yang lebih baik.
c. Jaringan Amil
Kegiatan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi sangat
membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Untuk saat ini
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi menjalin kerjasama
dengan BAZNAS Kota Jambi untuk membangun sinergi
bersama.
d. Jaringan Mustahik
Mustahik sangat memiliki peran penting dalam penyaluran
dana pelaksanaan program Rumah Sosial Insan Madani untuk
memfokuskan diri dikota Jambi dan Bungo.
e. Penetapan program kerja.
Agar mencapai target yang ditetapkan, Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi menyusun dan menetapkan program
kerja upaya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)
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para muzaki. Program yang ditawarkan kepada muzaki
melalui media internet, sehingga mudah untuk muzaki
memilikinya. Adapun program yang ada pada Lembaga Amil
Zakat (LAZ) Rumah Sosial Insan Madani yaitu:61
1. Pendidikan
Dalam program ini Rumah Sosial Insan Madani Kota
Jambi memberikan pelayanan pendidikan untuk anak
dhuafa yang berada diKota Jambi. Mulai dari Sekolah
Dasar (SD) khusus dhuafa juga memberikan fasilitas
pendidikan secara fullbeasiswa (bebas biaya) kepada
anak-anak dhuafa dan juga tenaga pengajar dari kalangan
profesional dibidangnya. Melihat berkembang pesatnya
program dibidang pendidikan, untuk saat ini yang
mendaftar dijalur umum jumlahnya 5 siswa. Dengan
demikian muzaki dapat menyalurkan dana zakat, infak
dan sedekah (ZIS) melalui program ini.
2. Kesehatan
Dalam program kesehatan ini, terdapat klinik RST
Rumah Sosial Insan Madani yaitu klinik Rumah Sehat
Terpadu (RST) merupakan pelayanan kesehatan gratis
untuk masyarakat dhuafa yang didanai dari dana zakat,
infak dan sedekah. Klinik RST mempunyai salah satu

61
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program yang bernama Home Visit. Home Visit
merupakan kegiatan rutin, dengan mengunjungi rumah
pasien yang tidak dapat berjalan untuk berobat. Klinik
RST juga mengadakan kegiatan operasi katarak gratis
untuk masyarakat dhuafa yang mana bekerjasama dengan
klinik Mata Eye Kambang. Dengan itu muzaki dapat
mengalokasikan dana zakat, infak dana sedekah (ZIS)
dalam program kesehatan ini.
3. Sosial
Diprogram sosial ini muzaki memberikan bantuan
kepada keluarga dhuafa. Rumah Sosial Insan Madani
memiliki program layanan masyarakat diantaranya Bakti
sosial, bantuan kemanusiaan, penyaluran qurban dan
bantuan produktif. Maka muzakki dapat mengalokasikan
dana melalui program sosial ini.
4. Zona Madani
Pada program Zona madani terdapat Islamic Center
merupakan lahan seluas 4 Ha yang kedepannya akan
digunakan untuk fasilitas pendidikan anak-anak dhuafa
berupa pondok pesantren tingkat Sekolah Menengah
Umum (SMU). Fasilitas kesehatan berupa klinik gratis
untuk

masyarakat

dhuafa.

Wilayah

yang

sedang

dikerjakan Rumah Sosial Insan Madani untuk program
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penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dengan
itu muzakki dapat mengalokasikan dana ZIS melalui
program Zona Madani ini.
5. Keagamaan
Kegiatan

keagamaan

merupakan

kegiatan

pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan AlQur’an (TPA) plus, Pondok Pesantren, pendamppingan
Mualaf serta Rumah Madani Putri Terpadu (RMPT).
Muzakki dapat menyalurkan dana melalui program
keagamaan ini.62
f. Penetapan Metode
1. Sistem Jemput Donasi
Sistem

jemput donasi yaitu dimana petugas

menjemput dana ZIS kerumah-rumah yang dibayarkan
secara langsung oleh donatur.
2. Via Internet
Metode via internet yaitu muzakki cukup online ke
situs Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi yaitu dengan
alamat Web Www.Insanmadanijambi.org disini muzaki
dapat berinteraksi dengan petugas atau membuka sendiri
room yang ada disitus tersebut. Adapun cara menghimpun
dana zakat, infak dan sedekah via internet: saat muzaki
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membuka situs Www.Insanmadanijambi.org maka akan
muncul beberapa pilihan dilayar pada gambar pilihan
a. Donasi Sekarang
b. Home
c. Profil
d. Program
e. Berita
f. Laporan
g. E-newsletter
Dalam tampilan home terdapat petunjuk tampilan.
Ketika

membuka

tampilan

home

akan

muncul

taampilan tentang Rumah Sosial Insan Madani Kota
Jambi.
1. Membayar zakat, infak dan sedekah tanpa menjadi
anggota jika anda ingin langsung membayar
Donasi.Sekarang

Setelah anda klik maka akan muncul poin-poin
kosong yang harus anda isi seperti:
a. Nama lengkap
b. Nomor ponsel
c. Nomor telepon
d. Alamat lengkap
e. Jenis donasi
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f. Zakat
g. Infak
h. Sedekah
i. Wakaf
Jika semua telah terisi dan anda ingin mengirim
donasi anda klik

Kirim Donasi

Untuk muzaki langkah pembayarannya yaitu:
a. Ikrar zakat, infak dan sedekah
b. Pilih program amal
c. Alokasikan dana
Membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) bagi
muzakki
Jumlah Zakat :

Rp

0

Jumlah Infak :

Rp

0

Jumlah Sedekah : Rp

0

Total

0

Rp

3. Metode pembayaran Via Rekening
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi juga dapat
menerima donasi melalui via rekening. Jika anda ingin
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mendonasikan silahkan transfer ke rekening-rekening
dibawah ini.
a. Transfer Bank BNI Syariah No Rek. 0241072663 a/n
Rumah Sosial Insan Madani.
b. Transfer ke Bank Mandiri Syariah No Rek. 7005973017
a/n Pondok Zakat.
c. Transfer ke Bank Mandiri No Rek. 1100055666777 a/n
RSIM.
d. Transfer ke Bank BCA No Rek. 1193005393 a/n
Yayasan Insan Madani Jambi.
e. Transfer ke Bank BRI Syariah No Rek. 1036516368 a/n
Yayasan Insan Madani Jambi.
f. Transfer ke Bank Muamalat No Rek. 4410037496 a/n
Yayasan Insan Madani.
Metode pembayaran, konfirmasi melalui sms saat mentransfer
dana. Jika tidak menerima konfirmasi sms setelah berdonasi artinya
donasi tersebut belum diterima Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota
Jambi, oleh karena itu mohon mengkonfirmasi ke nomor 0811743127
jika dana yang di transfer sudah diterima maka pihak yayasan akan
mengirimkan sms sebagai konfirmasi terimakasih atas donasi bapak/ibu
donasi untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebesar Rp xxx telah
diterima dan dicatat pada bagian
konfirmasi jika terjadi kesalahan.

1. Mendaftar menjadi anggota
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keuangan no. Account mohon

Jika kita menjadi anggota, maka kita mendapat fasilitas
sebaga berikut:
a. Kita mendapat mengatur pengguna ZIS kita sesuai keinginan
kita dengan memilih program yang diinginkan secara
langsung.
b. Kita dapat mengalokasikan dana ZIS, seusia dengan program
yang dipilih.
c. Semua infromasi perkembangan program yang kita bantu
akan dapat dikirimkan kepada kita melalui sms, walaupun
masih

belum

mendapati

pencapaian target,

pengurus

menjalan program qurban yang biasanya setiap tahunnya
mendapatkan penambahan banyak.
d. Membuka stand ZIS, cara ini dilakukan dimanapun dan
ketika ada event-event tertentu.
2. Pengorganisasian
Mengingat lembaga ini berbasis Teknologi Informasi, maka setiap
orang harus mengetahui dan memahami dunia teknologi informasi, karena
aspek SDM merupakan aset yang paling berharga bagi kelancaran
lembaga ini. Lembaga ini menggunakan sistem dan prosedur memiliki
standard (SOP) untuk mengontrol kegiatan sehari-hari.
Ribuan orang menggunakan sosial media, ini merupakan peluang dan
harapan peluang dan harapan masyarakat yang sadar akan zakat, infak dan
sedekah, tidak hanya via internet tetapi juga sistem jemput donasi. Secara

60

umum orang-orang yang terpilih yaitu orang-orang yang memiliki
kualifikasi, yaitu harus seorang muslim, amanah dan faham fiqih zakat.
Kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dipilih amil zakat pada Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi.
a. Pemimpin
Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang memiliki sifat:
1. Rabbani
2. Ikhlas
3. Sabar dan jujur
4. Senantiasa meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan
5. Cerdik dan terampil dalam menicptakan model kepemimpinan
6. Faham akan fiqh zakat, infak dan sedekah
7. Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga.
b. Fundrising
Fundrising merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik
perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun
lembaga agar menyalurkan dananya. Proses membujuk masyarakat baik
melalui lisan maupun tulisan berupa pamphlet, spanduk dan bener.
Orang-orang yang bertugas memiliki sifat:
1. Jujur dan amanah
2. Berpengalaman dalam bidang marketing
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mampu bekerjasama dalam tim.
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c. Pendayagunaan
Sifat yang harus dimiliki disini yaitu:
1. Jujur
2. Amanah
3. Berpengalaman dibidang pengembangan
4. Mampun bekerjasama dengan tim.
3. Penggerakan
Penggerakan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan
anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif berdasarkan
perancangan dan pembagian tugas. Penggerakan dalam Insan Madani
mengupayakan penghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan
baik, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan
baik, dengan memberikan semnagat, motivasi inspirasi, memberi
bimbingan, dan pengarahan, sehingga mempengaruhi orang-orang supaya
bersedia menjadi pengikut, menaklukkan daya tolak orang-orang,
membuat seseorang mengerjakan tugas lebih baik, mendapatkan,
memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, memupuk rasa
tanggung jawab seorang atau orang-orang terhadap Tuhan nya, Negara dan
masyarakat.
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4. Pengawasan (Controling)
Pengawasan merupakan fungsi yang perlu diupayakan untuk
mencapai tujuan organisasi yang efektif, untuk mencegah terjadinya
penyimpangan, kegagalan, kesalahan dan lain-lain. Pengawasan yang
dilakukan oleh pengawas Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi adalah
sebagai berikut:
a. Penetapan standar, tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan
obyeknya maka pimpinan tidak akan mempunyai kriteria terhadap hasil
pekerjaan, sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai
memenuhi tuntutan rencana atau tidak.
b. Pengukuran kinerja, pengukuran kinerja ditunjukkan kepada seluruh
kegiatan kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengawasan ini,
maka dari itu harus dapat melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran
kinerja sangat penting karena akan memberikan petunjuk ada tidaknya
gejala-gejala yang tidak diinginkan.
c. Koreksi kemungkinan yang terjadi, tindakan korektif terhadap gejalagejala penyimpangan maupun gejala-gejala lain yang tidak diinginkan
harus bisa diambil.
B. Manajemen Pendayagunaan ZIS Pada LAZ Rumah Sosial Insan Madani
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi merupakan lembaga yang
bergelak dalam bidang pengelolaan dana-dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
Rumah Sosial Insan Madani memiliki bermacam-macam program yang selalu
diusahakan lebih sempurna. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)
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dapat disalurkan semisal adanya bencana alam dan bencana kemanusiaan, tidak
hanya itu dana ZIS juga disalurkan ke dalam program-program yang ada.
Rumah Sosial Insan Madani memberikan bantuan secara cuma-cuma dengan
tujuan dikemudian nanti, mustahik diharapkan bisa menjadi muzakki. Untuk
anak yatim dan dhuafa, pendayagunaan yang dijalankan dengan cara kegiatan
pendidikan seperti: beasiswa, pelatihan tambahan dan lain-lain.
C. Efektivitas Penghimpunan dan Pendayagunaan ZIS Melalui Tekonologi
Informasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti
efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.
Efektivitas merupakan pemanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan
tepat pada waktunya.63
Sementara Emerson (Handayaningrat) efektivitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya suatu sasaran oksplisit dan implisit.64
Menurut Winardi, efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja
dibandingkan waktu tertentu.65
Sumaryad,organisasi dapat dikatakan efektiv bila organisasi tersebut dapat
sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 66
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Sughanda dalam buku Aswar Annas, Interaksi Pengambilan keputusan dan evakuasi
kebijkan, Celebas Media Perkasa, 2017, hlm 74 .
64
Emerson dalam buku Aswar Annas hlm. 74 .
65
Winardi dalam buku Aswar Annas Ibid, hlm. 74 .
66
Sumaryadi dalam buku Aswar Annas hlm. 75 .
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Menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

efektivitas adalah

tingkat pencapaian, tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang telah ditetapkan.
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana seseorang
menghasilkan keluaran mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan
yang dihadapkan. Ini dapat diartikan bahwa apabila sesuatu pekerjan dapat
dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan
efektif.
Untuk mencapai efektivitas kerja atau efisiensi Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:67
1. Berhasil guna
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi memberikan hasil yang begitu
baik, terkait dari jumlah dana yang setiap tahunnya selalu bertambah dan
selalu mencapai target kemudian dana tersebut didayagunakan dalam bentuk
program yang telah ditetapkan yaitu 6 program yaitu program pendidikan,
kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah- advokasi dan kegiatan
momentual.
2. Ekonomis
Dikatakan ekonomis karena dalam usaha pencapaian efektif itu maka
biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktunya, ruangan dan lain-lain
telah digunakan sebaik-baiknya dan setepatnya oleh Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi. Dalam prinsip-prinsip kerjanya Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi menerapkan kepada semua pengurus atau amil, bahwa
67

Sujadi F.X, O & M, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen, (Jakarta:CV.
Massagung) 1990.hlm 36 .

65

setiap melakukan pekerjaan harus efisien dalam penggunaan sumber daya
yang ada. Dana yang digunakan untuk operasional sesuai seperti rencana
yang telah ditetapkan seperti: belanja pegawai, biaya publikasi dan
dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban
penyusutan pemerintahan dan penghapusan, pengadaan aset tetap, biaya
rumah tangga (protokoler yayasan) dan penggunaan lain hak amil.
Operasional penghimpunan baik secara online maupun penghimpunan
melalui jemput donasi, serta biaya-biaya lainnya.
Untuk dana pendayagunaan untuk kebutuhan program, baik program
yang dikelola langsung oleh Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
maupun dikelola oleh mitra amil. Teknik yang diatur oleh Rumah Sosial
Insan Madani Kota Jambi dalam pembayaran ZIS tidak sulit, yaitu hanya
dengan cara mentransfer melalui bank-bank yang telah disebutkan
sebelumnya.
3. Pelaksanaan kerja yang bertanggunga jawab.
Agar pelaksanaan kerja terbukti telah dimanfaatkan setepat-tepatnya
dan sebaik-baiknya maka haruslah dilaksanakan dengan ketanggung
jawaban sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Rumah
Sosial Insan Madani selalu melakukaan laporan pertanggunga jawaban
kepada muzaki, seperti laporan akhir tahun setiap tutup buku melalui
majalah-majalah yang menjadi mitra.
4. Pembagian kerja yang nyata.
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Kinerja dalam yayasan ini dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran
kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. DiRumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi setiap bidang sudah mempunyai beban dan tugasnya masingmasing.
5. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab.
DiRumah Sosial Insan Madani apa yang telah diterapkan dalam aturan
organisasi maka harus dikerjakan seprofesional mungkin sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing yang terdapat dalam struktur, sehingga
kinerja yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan yang telah diatur oleh
Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi.
6. Prosedur kerja yang praktis
Merupakan kegiatan kerja yang praktis, Rumah Sosial Insan Madani
Kota Jambi melakukan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS melalui
teknologi informasi yaitu media internet atau on-line merupakan pekerjaan
yang praktis, ini terbukti muzaki dengan mudah hanya membuka web site
www.Insanmadanijambi.org untuk mempermudah pekerjaannya, yang mana
didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk untuk muzaki untuk melakukan
krgiatannya. Seperti langkah-langkah membayar zakat, infak dan sedekah
(ZIS) dan pembayaran ZIS melalui rekening yang telah disiapkan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi dalam
pendayagunaan dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui
teknologi

informasi

berupa

website

www.insanmadanijambi.org

manajemen. Dana pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi mengandalkan sarana teknologi
infromasi yang memadai seperti internet dalam bentuk website. Muzaki
dapat mengakses website Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi
dengan prosedur yang telah tertera.
Upaya strategis yang dilakukan insan madani agar dana yang telah
dihimpun kemudian disalurkan hanya untuk kaum dhuafa melalui
program-program seperti kesehatan, pendidikan, agama, sosial dan juga
melakukan sosialisasi melalui media sosial berupa gambar, media cetak
seperti iklan sebagai ajakan untuk membayar zis. Sumber daya manusia
dalam Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi sesuai dengan bidang
yang dimiliki. Manajemen penghimpunan dan pendayagunaan zakat,
infak dan sedekah melalui teknologi informasi memudahkan kinerja
muzaki yang mempunyai pekerjaan kantor, agar lebih efisien dan efektif.
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B. Saran
Manajemen pendayagunaan dan penghimpunan dana zakat, infak dan
sedekah seharusnya sejalan dengan pengetahuan masyarakat tentang
teknologi informasi dan pemahaman agama islam yang berkaitan dengan
ibadah maaliah. Dengan kemudahan transaksi yang disediakan oleh Rumah
Sosial Insan Madani Kota Jambi, diharapkan agar Rumah Sosial Insan
Madani Kota Jambi lebih giat mempromosikan iklannya melalui sosmed
maupun media cetak, agar pencapaian dananya melebihi target yang telah
ditentukan.
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LAMPIRAN

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
RUMAH SOSIAL INSAN MADANI KOTA JAMBI
Untuk Periode April 2018
Keterangan

Jumlah

I Penerimaan Dana
39.465.798
4.500.000
13.195.000
26.334.016
164.001.172
1.930.589
71.089

Zakat Perorangan
Zakat Badan
Zakat Fitrah
Zakat Maal Lainnya
Infaq Umum
Infaq Khusus
CSR
DSKL
Dana Non Halal

269.547.664

Jumlah Penerimaan Dana
II Penyaluran Dana
Penyaluran Program
Pendidikan
Kesehatan

106.630.090
8.272.115
1.745.350
2.220.086
14.483.000
9.775.550
143.126.191

Kemanusiaan
Ekonomi
Dakwah-Advokasi
Kegiatan Momentual
Jumlah Penyaluran Program
Penggunaan Dana Amil

-

BelanjaPegawai
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Biaya Perjalanan Dinas
Beban Administrasi Umum
Beban Penyusutan, pemeliharaan dan
penghapusan
Pengadaan Asset Tetap
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Biaya Rumah Tangga / Protokoler Yayasan
Penggunaan Lain Hak Amil

Jumlah penyaluran dan amil
Jumlah Penyaluran Dana

72

28.392.092
73.292.112
15.909.196
2.455.000
1.574.750
750.000
122.373.150
265.499.341

LAMPIRAN
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CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri
Nama Lengkap

: Dino Subandrio

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir

: Batang Asai, 1 April 1994

Alamat

: Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura RT 24

Nama Ayah

: Dariyadi

Nama Ibu

: Anita Rosma

Pekerjaan Orang Tua
Ayah

: Pegawai Negeri Sipil

Ibu

: Wiraswasta

Alamat Orang Tua

: Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Batang Asai,
desa pekan gedang.

Alamat Email

:-

B. Riwayat Hidup
1. SD N 52 Batang Asai
2. SMP N 13 Batang Asai
3. SMA N 6 Bataang Asai
4. UIN STS Jambi
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