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Artinya : “ dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (Az- Zariyat (51):19).1

1

Al-Quran Dan Terjemah, Mikraj Khazanah Ilmu, ( Bandung:2010)Qs, Az-Zariyat;19
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aliansi strategi dan program pengelolaan
pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dan Lembaga Amil Zakat
Yayasan Insan Madani Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana aliansi strategi Badan Amil Zakat Nasioanl dan Lembaga Amil Zakat
Yayasan Insan Madani Provinsi Jambi dan untuk mengetahui bagaimana strategi
pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Insan
Madani Provinsi Jambi. Skripsi ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aliansi strategi pada
BAZNAS Provinsi Jambi dan LAZ Insan Madani dapat di gunakan, semua itu
dapat dilihat dari beberapa program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi
Jambi dan LAZ Insan Madani Provinsi Jambi terdapat persamaan-persamaan. Hal
ini dikarenakan sebagian besar program yang dijalankan terdapat kesamaan.
Adapun saat ini strategi pengelolaan BAZNAS Provinsi Jambi mengunakan
strategi menigkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan strategi
pengelolaan LAZ Insan Madani Provinsi Jambi mengunakan strategi
PROFESIONAL.
Kata Kunci: Aliansi Dan Strategi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk
Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim
sebesar 85 persen dari total populasi.2 Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat
sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk meberdayakan
ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat
islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan
profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang
bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi
umat.3 Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat
berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
Perkembangan zakat diindonesia meningkat secara signifikan pada saaat
UU No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat
dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan
Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat
(Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi
mengenai

zakat

di

2

indonesia

Divisi Publikasi Dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Outlook Zakat
Indonesia 2017, Pusat Kajian Strategisbadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Jl. Kebon Sirih
Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat,Hlm 1
3
Herfita Rizki Hasanah Gurning, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan
Medan Baru Dalam Membayar Zakat, Jurnal Ekonomi Da Keuangan Vol.3 No.7,Hlm 491
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2

terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan No. 23/2011 mengenai
pengelola zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya
aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) sebagai
koordinator pengelolaan zakat Nasional.
UU NO.23/2011 berfungsi sebagai dasar pelaksaan dan pengelolaan zakat di
Indonesia. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk “meningkatkan efektifitas dan
efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat
untuk mewujudkan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan” (pasal 3). Dalam UU ini, BAZNAS ditunjuk sebagai lembaga
pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
presiden melalui menteri agama (pasal 5). Secara umum, BAZNAS memiliki dua
tugas utama : (1) Mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi
perencanaan, pelaksanaa, pengendalian pengumpulan, pendistribusia, dan
pendayagunaa zakat, serta pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat, (2) melaksnakan fungsi koordinasi terhadap seluruh
organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.4
Menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah
mencapai Rp 286 triliun.5 Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode

4

Divisi Publikasi Dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Outlook Zakat
Indonesia 2017, Pusat Kajian Strategisbadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Jl. Kebon Sirih Raya
No. 57, 10340, Jakarta Pusat,Hlm 3-4
5
Ibid, hlm. 6
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ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun
sebelumnya. Akan tetapi, dilihat dari penerimaan zakat pada tahun 2012-2017
belum mencapai 286 triliun.
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan zakat mengalami
peningkatan secara signifikan dari tahun ketahunnya pada periode tahun 2012
sampai dengan tahun 2016.
Tabel1.1
Penerimaan Zakat BAZNAS
No

Tahun

Penerimaan

1

2012

Rp. 40.367,972,149

2

2013

Rp. 50.741,735,215

3

2014

Rp. 69.855,506,671

4

2015

Rp. 82.272,643,293

5

2016

Rp. 97.637,657,910

Sumber: Pid.Baznas.go.id
Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan juga sistem
manajemen pengelolaan dari lembaga zakat itu sendiri, yang mana lembaga zakat
yang ada saat ini belum dapat meyakinkan para muzakki dalam menjalankan
kewajibanya, akibat kurangnya transparansi dari lembaga tersebut dalam
pengelolaan dananya yang akan digunakan untuk mengurangi rasio kemiskinan
di indonesia. Dilihat dari data kemiskinan pada tahun-2013-2017 jumlah

4

masyarakat yang masih dalam kategori miskin masih belum menunjukkan
penurunan yang signifikan, hal ini dapat dilihat melalui data berikut:
Tabel1.2
Persentase Tingkat Kemiskinan Dalam Juta Jiwa Tahun 2013-2017
Tingkat
No

Tahun

Kemiskinan

1

2013

11,47

2

2014

10,96

3

2015

11,13

4

2016

10,70

5

2017

10,12

Sumber:badan pusat statistik
Berdasarkan data diatas tingkat kemiskinan belum menunjukkan penurunan
yang signifikan. Maka dari itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk
menurunkan angka kemiskinan salah satunya adalah dengan cara dibentuknya
suatu lembaga amil zakat yaitu BAZ dan LAZ yang ada di Pusat mauupun di
Provinsi untuk memfasilitasi orang muslim dalam menyalurkan dana kewajiban
zakatnya ataupun sering disebut dengan ZISWA yang akan disalurkan kepada
mereka yang berhak untuk menerimanya.
Pada saat ini Provinsi Jambi pada khususnya memiliki potensi zakat yang
sangat besar yang ditunjukkan oleh data jumlah penduduk yaitu sebesar

5

3.092.265, dan masyarakat Jambi yang beragama Islam sebesar 2,950,195,6 atau
lebih dari 50% masyarakat Jambi berpenduduk Muslim. akan tetapi tingkat
pencapain zakat belum tercapai secara maksimal, hal tersebut

dikarenakan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dan juga di dorong
oleh anggapan masyarakat bahwa membayar zakat merupakan sunnah, padahal
pada dasarnya konsep pembayaran zakat dalam persepektif islam merupakan
salah satu rukun Islam dan merupakan suatu kewajiban sebagai umat Islam.
Dilihat dari data yang diperoleh dari Lembaga Zakat (BAZNAS) Provinsi
Jambi dalam perkembangan penerimaan dana zakat dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017 menunjukkan perkembangannya yang signifikan.
Tabel I.3
Penerimaan Zakat BAZNAS Provinsi Jambi

1

Tahun
2015

Penerimaan
Rp. 4.349.039.825,82

2

2016

Rp. 5.412.198.103,60

3

2017

Rp. 5.960.739.908,09

Sumber:Baznas Provinsi Jambi
Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pada masyarakat muslim Provinsi
Jambi dari tahun ke tahun dalam menunaikan kewajiban zakat semakin
meningkat. Akan tetapi dari peningkatan jumlah penerimaan dana zakat tersebut
6

http://ardilamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_4963.html

Data Sensus Penduduk. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,2010
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belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, karena dari
seluruh masyarakat muslim yang ada di Provinsi Jambi belum sepenuhnya
mempercayakan dana zakatnya untuk disalurkan melalui lembaga BAZNAS, ini
disebabkan oleh manajemen pengelolaan yang masih belum efektif.
Dilihat dari data yang diperoleh dari tribunnews.comjambi. yang ada di
Provinsi Jambi dalam perkembangan penerimaan dana zakat

di setiap

kabupaten/kota tahun 2017 yaitu sebagai berikut.
Jumlah Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi
Tahun 2017

No

Tahun

Kabupaten/Kota

Pegumpulan

1

2017

KAB. BATANG HARI

Rp. 1.995.509.296.04

2

2017

KAB.TANJAB BARAT

Rp. 162.833.600.00

3

2017

KAB. MERANGIN

Rp. 1.595.012.393.00

4

2017

KAB. TEBO

Rp. 1.511.772.843.00

5

2017

KAB. KERINCI

Rp. -

6

2017

KAB. SAROLANGUN

Rp. 3.724.207.289.00

7

2017

KAB. MUARO BUNGO

Rp. 3.540.522.479.10

8

2017

KOTA JAMBI

Rp. 3.131.497.303.44

9

2017

KAB. TANJAB TIMUR

Rp. 3.177.703.751.00

10

2017

KAB. MUARO JAMBI

Rp. 296.792.678.00

11

2017

KOTA SUNGAI PENUH

Rp. 1.157.893.388.00

Sumber: Dokumen Baznas Provinsi Jambi.
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Dapat diketahui juga dari data kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi
terlihat bahwa tingkat kemiskinan dari tahun ke tahunnya semakin meningkat
dari periode 2013 sampai dengan tahun 2017.
Tabel 1.4
Jumlah Tingkat Kemiskinan Dalam Ribu Jiwa Tahun 2012-2017

No

Tahun

Jumlah

1

2013

268.5

2

2014

281.75

3

2015

300.71

4

2016

289.81

5

2017
286.55
Sumber: bpsjambi.go.id

Berdasarkan data tabel 1.4 diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan di
Provinsi Jambi dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang sangat
signifikan akibat dari gejolak perekonomian yang sering terjadi saat ini. Hal ini
Pemerintah

Provinsi

Jambi

harus

bekerja

keras

dalam

memperbaiki

perekonomian di masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut
diperlukan adanya alternatif dan kebijakan dari Pemerintah.
Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam
mengurangi jumlah kemiskinan saat ini adalah pengelolaan dana zakat yang
efektif. Karena dilihat dari potensi dana zakat yang akan diterima ketika seluruh
masyarakat muslim menunaikan kewajibannya dengan menyalurkan dana zakat

8

kepada lembaga yang tepat ataupun lembaga zakat milik pemerintah, maka besar
kemungkinan permasalahan klasik di Negeri ini (kemiskinan) akan dapat teratasi.
BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengelola dana zakat di salurkan ke
beberapa aspek seperti, aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial.
Dari penyaluran itu diharapkan agar dapat membantu perekonomian dan juga
dapat mengurangi tingkat angka kemiskinan.
Dapat diketahui potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai
studi dan penelitian-penelitian yang di lakukan oleh berbagai instansi, belum
didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan
bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan
penghimpunan dana zakatnya.7 Penelitian yang dilakukan oleh Herfita Rizki
Hasanah Gurning. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan
Medan Baru dalam membayar zakat, yakni: tingkat pemahaman tentang zakat,
tingkat kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi
muzakki, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi
Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat.8

7

Divisi Publikasi Dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Outlook Zakat
Indonesia 2017, Pusat Kajian Strategisbadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Jl. Kebon Sirih Raya
No. 57, 10340, Jakarta Pusat,Hlm 6
8
Herfita Rizki Hasanah Gurning, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan
Baru Dalam Membayar Zakat, Jurnal Ekonomi Da Keuangan Vol.3 No.7,Hlm 501
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Berdasarkan Penelitian yang disusun oleh Budi Prayitno, SH berdasarkan
penelitian tersebut dapat diisimpulkan bahwa sangat pentingnya peran
pemerintah mengatasi masalah zakat melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat
maupun di daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. 9 Berdasarakan
hasil dari berbagai penelitian tersebut pemerintah harus lebih menigkatkan
tingkat pelayanan, pengelolaan dan pengembangan BAZ/LAZ Provinsi Jambi
agar tingkat kesadaran masyarakat tercapai secara maksimal.
Diketahui juga dari data LAZ Insan Madani yang ada di provinsi jambi
dalam perkembangan permerimaan dana zakat dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2017 menunjukkan perkembangannya yang signifikan.
Tabel I.5
Penerimaan Zakat Insan Madani Provinsi Jambi

No
1

n
Tahun
2015

Penerimaan
Rp. 4.427.623.817

2

2016

Rp. 4.638.491.683

3

2017

Rp. 6.601.091.890

Sumber:Insan Madani Jambi.
Berdasarkan beberapa data BAZ dan LAZ diatas terlihat bahwa peningkatan
dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di Provinsi Jambi belum
9

Budi Prayitno, Sh, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah
(Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara),
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008,Hlm 197

10

meningkat secara maksimal. Dalam hal ini perlu adanya upaya setrategi baru
dalam lembaga penghimpun zakat tersebut. Hal ini juga disebabkan belum
efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi,
pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem
organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih terkesan
kurang efesiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Dalam hal ini
harus dilakukanya sinergi antara BAZNAS dan LAZ dalam menjalankan
program dan pengelolaan dalam mengurangi angka tingkat kemiskinan yang ada
di Provinsi Jambi dan menjadikan masyarakat Provinsi Jambi sejahtera.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk
meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul:
“Analisis Aliansi Strategis dan Program Pengelolaan BAZ dan LAZ di
Provinsi Jambi Tahun 2018 “.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Analisis Aliansi Strategi BAZ Dan LAZ di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Setrategis pengelolaan BAZ dan LAZ di Provinsi Jambi?
C. Tujuan Masalah
Berkaitan dengan permasalahan yang telah diirumuskan sebelumnya, maka
dalam penelitian ini ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:
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1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Aliansi Strategis BAZ dan LAZ di
Provinsi Jambi Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pengelolaan BAZ dan LAZ di Provinsi
Jambi Tahun 2018.
D. Manfaat penelitian
Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan
(manfaat) yang dapat diambil, antara lain :
1. Untuk memperkaya konsep perekonomian, terutama penjelasan yang
berkaitan dengan zakat.
2. Sebagai bahan dan informasi bagi peneliti lainnya dalam meneliti lebih lanjut
dan berguna bagi masyarakat provinsi jambi sebagai kerangka acuan dalam
pemahaman tentang pengertian zakat, pengelolaan dan pengembangan zakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memnuhi persyaratan mendapatkan gelar
sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
E. Batasan Masalah
Batasan penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah yang
hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dimengerti dan dipahami, selain itu
batasan penelitian juga diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada
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permasalahan yang hendak diteliti. Agar pembahasan ini tepat sasaran dan tidak
terlalu meluas maka peneliti membuat fokus penelitian yang peneliti lakukan.
Fokus penelitian itu merupakan BAZNAS Provinsi dan LAZ Insan Madani yang
ada di Provinsi Jambi dan Menjemen yang ada di lembaga tersebut. Sesuai
dengan judul yaitu : “Analisis Aliansi Strategis dan Program Pengelolaan BAZ
dan LAZ di Provinsi Jambi Tahun 2018”.
F. Kerangka Teori
1. Aliansi Strategi
a. Definisi Aliansi Setrategis
Aliansi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah ikatan antara
dua negara atau lebih dengan tujuan politik.10 Sedangakan strategi
menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah rencana yang
cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 11 strategis
adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai
satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis
tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen.
Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu,
selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung,

10
11

https://kbbi.web.id/aliansi.html
https://kbbi.web.id/strategi.html
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namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk
target yang sama.
Menurut Dussauge dan Garrette aliansi sebagai proyek bersama
(collaborative projects) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau
lembaga-lembaga yang bergerak dalam industri yang sama.12 Vyas dkk.,
(1995) mendefinisikan aliansi sratejik sebagai kesepakatan (agreement)
antara dua atau lebih mitra untuk berbagi pengetahuan atau sumber daya
sehingga

akan

mendatangkan

manfaat

bagi

pihak-pihak

yang

melakukannya.13 Dalam bentuk yang paling sederhana, aliansi stratejik
dapat berupa kerjasama antar dua perusahaan yang berbagai teknologi
atau sumber daya pemasaran. Secara luas, aliansi stratejik dapat menjadi
lebih kompleks dan melibatkan beberapa perusahaan yang berlokasi di
negara yang berbeda. Aliansi stratejik digunakan untuk memperkuat
posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang makin ketat.
Pandangan yang sama dikemukakan oleh Monezka dkk., (1998) yang
menguraikan bahwa aliansi stratejik merupakan perjanjian kerjasama
antara dua atau lebih perusahaan untuk menyatukan, menukar atau
mengintegrasikan keahliannya dan berbagai sumber dayanya untuk

12

http://e-journal.uajy.ac.id/1312/3/2EM16548.pdf
Anang Hidayat,” Aliansi Strategis Dalam Membangun Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah Di Indonesia”. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI Widya Graha Lt. 3, Jln. Jend.
Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 2013
13
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mencapai sasaran-saran tertentu. Intisari dari aliansi stratejik adalah
komplementasi berbagai keahlian dan sumber daya perusahaan sehingga
tercipta kemampuan yang sulit dicapai bila perusahaan seorang diri.14
Mockler (2001) menyatakan adanya tiga bentuk dasar dari aliansi
strategic, yaitu pertama, dua atau lebih perusahaan yang bekerjasama
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, perusahaan mitra yang
berbagi manfaat dan mengontrol pencapaian tugas bersama. Ketiga,
perusahaan mitra memberikan kontribusinya bagi kelanjutan usaha pada
satu atau lebih area stratejik, seperti teknologi atau produk. Selanjutnya,
Mockler juga menjelaskan tentang manfaat aliansi stratejik yang antara
lain adalah menyediakan akses ke pasar baru, menambah nilai produk
perusahaan, memperluas distribusi dan memberikan akses ke sumber
material, dan mengurangi tingkat kompetisi. 15
Pada prinsipnya aliansi dilakukan oleh perusahaan atau lembaga
untuk saling berbagi biaya, resiko dan manfaat. Alasan rasional
ditempuhnya aliansi strategi adalah untuk memanfaatkan keunggulan
sesuatu perusahaan atau lembaga dan mengkompensasi kelemahannya

14

Anang Hidayat,” Aliansi Strategis Dalam Membangun Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah Di Indonesia”. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI Widya Graha Lt. 3, Jln. Jend.
Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 2013
15
Johannes Handok dalam tesis “Strategi Aliansi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kesuksesannya Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing” Studi Pada Pt. Kahar Duta Sarana
Semarang 2008
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dengan keunggulan yang dimiliki partnernya. Dengan demikian masingmasing pihak yang beraliansi saling memberikan kontribusi dalam
pengembangan satu atau lebih strategi kunci dalam bidang usaha yang
dialiansikan. Jadi apapun bentuk serta lingkup kegiatan yang dilakukan
semua pihak menghendaki suatu keuntungan serta manfaat bersama yang
diciptakan melalui interaksi terpadu.
Aliansi strategis merupakan suatu proses belajar dalam suatu
organisasi. Hal ini berarti, kesediaan untuk menerima dan memberi
adalah prakondisi yang harus tercipta sebelum aliansi itu terbentuk.
Pembelajaran melalui aliansi strategis tersebut.
Salah satu fungsi dan tujuan aliansi strategis adalah untuk
membangun dan mengembangkan fungsi operasi, fasilitas dan proses, dan
membuka peluang pada kemampuan dan pemahaman baru, pengetahuan
baru serta teknologi baru. Kemampuan teknologi yang dibangun dalam
aliansi strategis meliputi kerjasama dalam aktivitas.16
Hal tersebut di atas mengarahkan pada pengertian bahwa kemampuan
teknologi yang dibangun dalam aliansi strategis dapat membantu
perusahaan dalam mengembangkan produk, begitu halnya dengan
pengelolaan dan pengembangan zakat deperlukaan adanya sebuah strategi

16

Ibid,hlm, 13
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aliansi untuk meningkaatkan pemahaman dan pengetahuan baru terhadap
masyarakat.
Dengan melakukan aliansi maka pihak-pihak yang terkait haruslah
menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Rekanan
dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan
sumber daya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur,
pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual.
Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan
muncul sinergi.
b. Keuntungan Aliansi Strategis
Dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan
korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses
kepada sumber daya partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup
pasar, teknologi, kapital dan sumber daya manusia. Korporasi yang
tumbuh pesat dipastikan harus melakukan aliansi strategis untuk
memperoleh benefit dari saluran distribusi, pemasaran, reputasi merek
dari para pemain bisnis yang lebih baik. Dengan melakukan aliansi
strategik, beberapa keuntungan adalah sebagai berikut :
1) Memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang
sesuai dengan kapabilitasnya.
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2) Pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang
mungkin untuk memperluas akses.
3) Memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar
organisasi dapat hidup.17
c. Penggunaan Aliansi Strategis
Aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk,
Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau pengingkatan pengetahuan
Meningkatkan akses pada teknologi baru, Melakukan perbaikan posisi
terhadap pesaing Memasuki pasar baru, Mengurangi waktu siklus produk,
Memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan, Memperbaiki
kualitas.18
2. Setrategi Pengelolaan Zakat
Berdasarkan undang-undang republik indonesia Nomor 38 tahun 1999
tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pendistribusian serta. pendayagunaan zakat. Sebelum
mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di
17

Johannes Handok dalam tesis “Strategi Aliansi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kesuksesannya Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing” Studi Pada Pt. Kahar Duta Sarana
Semarang 2008
18

http://e-journal.uajy.ac.id/1312/3/2EM16548.pdf
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bicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan
dibentuk serta misi apa yang akan dijalankan guna mengapai visi yang telah
di tetapkan. Visi dan misi harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada
setiap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari dari setiap kebijakan
atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk
memiliki arah dan sasaran yang jelas.
Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana
dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan
kegiatan perncanaan, dimana dapat meliputi perencanaan perogram beserta
budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq,
kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan
Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Sistem Pelayanan) yang
memudahkan ditunjang dengan perangkap lunak (softeware) yang memadai
kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta
pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah
pengawasan dari sisi syariah, menajemen dan keuangan oprasional
pengelolaan zakat. Keempat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang
harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ
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(Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang
profesional.19
Di beberapa lembaga amil zakat, seperti BAZIS DKI, dapat kita lihat
beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam pendayagunaan zakat, yaitu
dalam pendayagunaan zakat. Lembaga amil ini telah melakukan kebijakan
dengan pertimbangan keadaan sosial ekonomi mustahik. Ada tiga sasaran
pendayagunaan zakat, yaitu pertama, fakir miskin dalam bentuk produktif
(bantuan modal kerja, beasiswa, dan layanan kesehatan) dan bantuan
konsumtif (75%). Kedua sabilillah dalam bentuk bantuan sarana, prasarana
dan pembinaan kegiatan keislaman (22%). Ketiga, muallaf, gharimin, dan
ibn sabil (1%).
Pendistribusian zakat di Dompet Dhuafa, di perioritaskan pada tiga
sektor, yakni pemberdayaan ekonomi, pendidikan dhuafa, dan

kritas.

Alokasi dana untuk pemebrdayaan ekonomi produktif 50%, untuk
pendidikan dan beasiswa25%, sedangkan hibah sosial untuk korban bencana
25%. Program pemberdayaan ekonomi pada Dompet Dhuafa diarahkan
untuk pemberdayaan aset produktif bagi kepentingan bisnis yang dikelola
secara profesional.20

19

Fakhrruddin,M.Hi, fiqh dan manajemen zakat diindonesia,(uin malang press 2008). Hlm

251-253
20

Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm.265-266
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3. Zakat
a.

Definisi Zakat
Secara bahasa zakat berarti an-numu wa az-ziyadah (tumbuh dan
bertambah). Kadang-kadang di pakaikan dengan makna ath-thaharah
(suci),al-barakah (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah
membersihkkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan
zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit
kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat
dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan
zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan
berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang21. Dalam
Al-Qur’an dijelaskan

ُخ ْذ ِم ْن أ َْم َواِلِِ ْم صَ َد قَةً تُطَ ّهِ ُر ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك
ت
َل
ص
ن
إ
ۖ
م
ه
ي
ل
ع
ل
ص
و
ا
ِب
م
ه
ي
َ
َ
َ
َ َ
ْ ْ َ ّ َ َ َ ْ َوتُ َزّك
ِاَّلل ََسِ يع ع ل
يم
ٌ َ ٌ َُّ َس َك ٌن َِلُ ْم ۗ َو

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan

mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

21

Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm. 247
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doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah
Maha mendengar Maha mengetahui. (QS At-Taubah [9]: 103)22.
Firman-Nya pula :

ِ َّإِ َّن ا لَّذِ ين آم ن وا وع ِم لُوا ال ص
ِ اِل
ات
َ َ َُ َ
َ
َّ َوأَقَامُ وا ال صَّ ََل ةَ َوآتَ ُوا
َج ُر ُه ْم
ْ الزَك ا ةَ َِلُ ْم أ
ف عَ لَيْ ِه ْم َوََل ُه ْم
ٌ عِ نْ َد َر ِّبِِ ْم َوََل َخ ْو
ََيْ َزنُو َن
Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat
pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 277).
Kata zakat merupakan kata dasar ( masdar ) dari zaka yang berarti
berkah, tumbuh,bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan
berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan
al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah

22

Al-Quran Dan Terjemah, Mikraj Khazanah Ilmu, ( Bandung:2010) Qs At-Taubah [9]: 103,
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suci,tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran
dan hadis.
Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka
berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu
zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah di sebut
zaka artinya bertambah. Bila tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata
zaka disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zakan dalam
arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang
baik. Seorang itu zaki, berarti sesorang yang memiliki lebih banyak
sifat-sifat

yang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim

menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.
Zakat dari segi istilah fikih berarti “ sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak”
disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri.” Jumlah yang
dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan
itu”menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan
itu dari kebinasaan.23 Firman Allah Swt sebagai berikut :

ِوأَق
َّ يم وا ال صَّ ََل ةَ َوآ تُوا
الزَك ا َة
ُ َ
23

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hal. 34-35
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“Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu.” (AnNisa:77)24
Ayat-ayat yang turun di madinah juga menegaskan zakat itu wajib
dalam bentuk perintah yang tegas dalam bentuk instruksi pelaksanaan
yang jelas. Di dalam Quran, surah al-Baqarahb misalnya, terdapat
pernyataan berikut: dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.
Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang
menegaskan wajibnya zakat tersebut.
Persoalan disini sangat luas, tetapi saya menganggap

cukup

memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang
zakat yang terdapat di dalamnaya. Surah itu adalah Quran, surah attaubah, oleh karena surah ini merupaka salah satu surah yang terakhir
turun. Quran, surah at-Taubah adalah satu surah dalam Quran yang
menumpahkan perhatian besar pada zakat.
Dalam ayat-ayat permulaan surat itu, yang di dalamnya Allah
memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian
damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasaan bergerak dan sudah
di persilahkan memilih apa yang mereka nilai baik dalam masa damai
empat bulan itu, Allah berfirman :

24

Al-Quran Dan Terjemah, Mikraj Khazanah Ilmu, ( Bandung:2010) An- Nisa:77
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ِفَإ
س لَ َخ ْاْلَ ْش ُه ُر ا ِْلُ ُرمُ فَاقْ تُ لُوا
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ُ
ُ
ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ا لْ ُم ْش رِك
ۚ ٍوه ْم َواقْ عُ ُد وا َِلُ ْم ُك لَّ مَ ْرصَ د
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Artinya:

“tetapi setelah bulan-bulan haram itu berlalu, bunuhlah oleh
kalian orang-orang musyrik itu di mana kalian temui. Tangkaplah,
kepunglah, dan jebakalah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tetapi
jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan membayar zakat, berilah
mereka

kebebasan:

Allah

sungguh

Maha

Pengampun,

Maha

Penyayang.”(At- Taubah:5)25
Dengan demikian ada tiga syarat untuk menghentikan mereka
tidak di bunuh dan diberi kebebasan: taubat dari syirik, mendirikan
shalat wajib, membayar zakat. Enam ayat setelah ayat di atas dalam
surat itu juga, Allah berfirman :

25

Al-Quran Dan Terjemah, Mikraj Khazanah Ilmu, ( Bandung:2010)Qs, At- Taubah:5
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فَإِ ْن تَابُوا َوأَقَامُ وا ال صَّ ََل ةَ َوآتَ ُوا
َّ
الزَك ا ةَ فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم ِِف ال ّدِ ي ِن ۗ َونُ َف صِّ ُل
ِ ْاْل ي
ات لِقَ ْو ٍم يَ عْ لَ ُم و َن
َ

Artinya:

Tetapi jika mereka berbuat, mendirikan shalat, dan membayar
zakat, barulah mereka teman kalian seagama:kami menjelaskan ayatayat kami kepada orang-orang yang mengetahui.( At-Taubah;11)26

Dengan demikian seorang kafir tidak berhak masuk kedalam
barisan kaum muslimin dan tidak berhak memperoleh ikatan
persahabatan seagama yang membuatnya termasuk salah seorang dari
kaum muslimin itu: sama-sama merasakan suka dan duka, dan terikat
oleh satu ikatan kokoh. Kecuali bila ia bertaubat dari segala kesyirikan
dengan implikasi-implikasinya, mendirikan shalat yang oleh seorang
muslim diterima dengan senag hati dan lambang identitas, dan
membayar zakat sebagai sarana solidaritas sosial.27
b.

Syarat-Syarat Zakat

26

Al-Quran Dan Terjemah, Mikraj Khazanah Ilmu, ( Bandung:2010) At-Taubah;11

27

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hlm. 62-63
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Syarat-syarat yang harus di penuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat
muzakki dan syarat harta yang akan di zakatkan:
1) Syarat-syarat Muzakki (orang yang wajib zakat)
a) Merdeka
b) Islam
c) Baligh Berakal
2) Syarat-syarat Harta
a) Milik Sempurna
b) Cukup senisab
c) Melebihi kebutuhan pokok
d) Bebas dari utang
e) Haul (melewati satu tahun)
f)
c.

Harta itu berkembang

Harta-harta yang Wajib Dizakatkan
Secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan:
1) Emas, Perak dan Uang
2) Harta Perniagaan
3) Hasil Pertanian
4) Bintang Ternak
5) Rikaz (Harta Terpendam)
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6) Barang Tambang
7) Zakat Profesi
d.

Mustahiq Zakat (Golongan Penerima Zakat)
Berikut ini delapan golongan penerima zakat:
1) Fakir
2) Miskin
3) Amil
4) Golongan Muallaf
5) Riqab ( Hamba )
6) Gharimin
7) Fi sabilillah
8) Ibn Sabil28

G. Tinjauan Pustaka
Dalam pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam
rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu
maka sebelum meneliti, peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai
penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul menegenai kesadaran
baru muzakki dalam berzakat. Penelitian ataupun studi yang menjelaskan tentang
kesadaran muzakki dalam berzakat sudah ada yang melakukan penelitian
sebelumnya, diantaranya oleh Herfita Rizki Hasanah Gurning, dengan judul
28

Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm. 250-265
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“Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam
Membayar Zakat”.
Penelitian yang dilakukan oleh Herfita Rizki Hasanah Gurning “Analisis
Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar
Zakat”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa
faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan
Baru dalam membayar zakat, yakni: tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat
kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi
muzakki, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi
Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat.29
Kedua penelitian dengan judul

“Strategi Aliansi : Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kesuksesannya Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing
(Studi Pada Pt. Kahar Duta Sarana Semarang)” oleh Johannes Handoko
berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keunggulan bersaing
berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan aliansi strategik,

dimana

faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan aliansi strategik adalah Atribut
aliansi, Resolusi konflik, Perilaku komunikasi, Kepercayaan, Komitmen dan
Lingkungan.30

29

Herfita Rizki Hasanah Gurning, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan
Baru Dalam Membayar Zakat, Jurnal Ekonomi Da Keuangan Vol.3 No.7,Hlm 501
30
Johannes Handoko, Strategi Aliansi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesannya
Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing (Studi Pada Pt. Kahar Duta Sarana Semarang),
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Ketiga penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan
Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten
Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)” disusun oleh Budi Prayitno, SH berdasarkan
penelitian tersebut dapat diisimpulkan bahwa sangat pentingnya peran
pemerintah mengatasi masalah zakat melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat
maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal.31
Keempat penelitian dengan judul “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan Ziswaf Di Bmt Se-Kabupaten Demak)” di
susun oleh Abdurrohman Kasdi berdasarkan penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang dilakukan
pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem pengelolaan satu arah,
sistem pengelolaan umpan balik (feed back), dan dengan sistem pilot project.
Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT
adalah: pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin
langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan
dengan model pemberdayaan ekonomi melalui mudharabah muqayyadah,

Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
2008,Hlm 85
31
Budi Prayitno, Sh, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah
(Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara),
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008,Hlm 197

30

wadi’ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi
hasil.32
Di dalam penelitian ini yang membedakan antara penelitian diatas dan
penelitian yang ingin penulis lakukan adalah bagaimana sebuah strategi yang
dilakukan dalam menjalankan program pengelolaan BAZ dan LAZ Provinsi
Jambi dan menawarkan sebuah strategi baru yaitu strategi aliansi.

32

Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model
Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak), IQTISHADIA Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245
P-ISSN: 1979-0724, E-ISSN: 2502-3993 DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Iqtishadia.V9i2,Hlm 243244

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Definisi Metode Penelitian
Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan
pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.33 Hal ini dalam
membuat suatu penelitan tidak boleh terlepas dari suatu metode penelitian yang
akan kita jadikan landasan dalam melakukan tindakan..
B. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka penelitian ini merupakan
penelitian sosial, karena mengkaji tentang kesadaran muzakki atau masyarakat
dalam pengelolaan zakat. Sesuai dengan fakta yang ada, maka pendekatan
penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut

soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejalagejala lainnya.34
Menurut Denzin dan Licoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada
proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi
kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah
33

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2011),

Hlm. 254
34

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi : Fakultas Syariah press, 2014), Hlm.32

31

32

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.35
C. Subjek Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, subjek penelitian yang dipilih penulis adalah
sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Jl.
Sulthan Thaha No 58 TelanaiPura (islamic center) kota jambi. Adapun pemilihan
lembaga ini sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa ingin mengetahui
bagaimana strategi pengelolaan BAZ Provinsi Jambi. Dan peneliti juga meneliti
sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Insan Madani yang terletak di Jl. Suderman
No 18 Rt 022 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Provinsi Jambi. Adapun
memilih lembaga ini sebagai objek penelitian ingin mengetahui bagaimana
strategi pengelolaan LAZ Insan Madani di Provinsi Jambi.
D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang yang digunakan,yaitu
data primer dan data sekunder :
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian.36 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan

35

Ibid, Hlm. 33-34
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dengan kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui strategi aliansi dan
program pengelolaan zakat.

Adapun sumber datanya adalah peristiwa-

peristiwa yang berkenaan dengan aktivias masyarakat, pengelolaan zakat dan
pengembangan zakat yang berasal dari informan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui perantara.37 Data juga merupakan data
yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang
berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari
dokumen-dokumen yang ada pada BAZ dan LAZ Provinsi Jambi.
E. Instrumen Pengumpulan Data
a.

Observasi
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses
yang kompleks, suatu proses yang tersusun sebagai proses biologis dan
psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan.38
Metode observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu proses memperoleh
keterangan untuk penelitian dengan melalui pengamatan dan pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan fakta yang berkaitan
37
38

Hlm. 145

Ibid,
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014),
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dengan kesadaran muzakki atau masyarakat dalam membayar zakat di Privinsi
Jambi dengan cara mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat
kesimpulan.
b. Wawancara
Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan
mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti.
Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subyek penelitian
yang berkaitan dengan kesadaran muzakki atau masyarakat dalam membayar
zakat di Privinsi Jambi.
c.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan
keterangan (gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya).
Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang sudah ada yang
berkaitan dengan penelitian.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia
dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi
data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

F. Tekhnik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maksudnya suatu
analisis yang berusaha memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan

35

kenyataan yang ditemukan dilapangan. Analisis ini dilakukan untuk menjawab
rumusan masalah yang diajukan. Data yang diperoleh akan diolah dengan
tekhnik kualitatif deskriptif.
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis mencantumkan sistemaika penulisan guna
mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.
Bab II Metode Penelitian
Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, , instrumen pengumpulan data, tekhnik analisis
data, sistematika penulisan, jadwal penelitian.
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
Gambaran umum tempat penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang
sejarah singkat tentang provinsi jambi
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian
Membuat penjelasan tentang isi dari skripsi ini yang membahas tentang
Analisis Aliansi Strategi Dan Program Pengembangan Pengelolaan BAZ Dan
LAZ Di Provinsi Jambi Tahun 2018.

36

Bab V Penutup
Dalam bab ini penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan
skripsi, saran-saran dan penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah BAZNAS
a. Sejarah Umum Baznas
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan
satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden
RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan
menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat semkin mengukuhkan peran BAZNAS sembagai lembaga yang
berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut,
BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Mentri Agama.
Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertangung jawab untuk
mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syriat Islam, amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terinttegrasi dan akuntabilitas.39
BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:
a.

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

39

Syaipudin elman, strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan
ekonomi, UIN Syarif hidayatullah jakarta, 2015, hal. 51

37

38

b.

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

c.

Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

d.

Pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki

kewenagan:
a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat,
b. Memberikan rekomendasi dalam pembemtukan BAZNAS Provinsi,
BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ,
c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.40
Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dana infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan
sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi dan harus dilakuakan
pencatatan dalam pembukuan tersendiri.
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS di biayai dengan Angaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil sedangkan BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

40

Afni Afida, Analisis Efesiensi Badan Amil Zakat Nasonal (Baznas) Dalam Mengelola Dana
Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, Hal.33
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Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.41
b. Legal Formal BAZNAS
a. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri
bertangung jawab kepada presiden.
b. BAZNAS dibentuk dengan keputusan presiden (Keppress) RI No. 8 Tahun
2001 tanggal 17 Januari 2001.
c. Keputusan Mentri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568
Tahun 2014.
e. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakst secara
nasional.
f. BAZNAS melaksanakan fungsi perenncanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat.42

41

Syaipudin elman, Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan
Ekonomi, UIN Syarif hidayatullah jakarta, 2015, hal. 51-52
42
Ibid, hal. 53-54
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c. Visi Misi
a. Visi
BAZNAS melalui visi menjadi Badan Zakat

Nasional yang amanah,

Transparan dan Profesional.
b. Misi
1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai
dengan ketentuan syariah dan perinsip manajemen moderen.
3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan,
profesional dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan

peran

zakat

dalam

menagulangi

kemiskinandi

indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.43
B. Sejarah BAZNAS Provinsi Jambi
Jambi yang merupakan daerah pilihan penelitian ditemukan bahwa Bazis
telah lahir sejak tahun 1990-an dan berada di bawah instansi BAPEDA Propinsi.
Lembaga ini selain sebagai perwujudan konsekuensi adanya Bazis di pusat
pemerintahan, BAZDA juga lahir sebagai upaya untuk mengorganisir
pengelolaan zakat masyarakat Propinsi Jambi, yang saat itu dipimpin oleh AS

43

Ibid, hal.54
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selaku Kepala Daerah dan RJ selaku ketua Bapeda Propinsi dengan ketua Bazis
yang pertama adalah HA (52 tahun).44
BAZDA sebagai lembaga pengelolaan zakat berbasis negara yang lahir
sebagai amanat dari UU. Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
merupakan wajah terbaru lembaga pengelolaan zakat di negara ini. BAZDA
merupakan lembaga pengelolaan zakat bentukan pemerintah yang terpusat dan
melebar hingga ke propinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai dengan amanat UU
pengelolaan zakat tersebut, maka pemerintah daerah bersama kantor wilayah.
Departemen Agama Propinsi Jambi untuk pertama kali membentuk Badan
Amil Zakat daerah Propinsi dengan SK Gubernur Nomor 70 tahun 2001 yang
dicabut dengan SK nomor 266 tahun 2001 junto SK nomor 283 tahun 2002
tanggal 18 Nopember 2002, yang kemudian diikuti oleh pemerintah Kota Jambi
dan kabupaten lainnya.45
1. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Provinsi Jambi
a. Visi
Menjadikan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai organisasi Pengelola
Zakat, Infak dan Sedekah yang amanah, adil, berdedikasi, professional,
transparan, dan mandiri dalam mewujudkan masyarakat yang sadar zakat
demi kemaslahatan ummat.
44

Artikel, rekonstruksi Solidaritas Sosial Berbasis Kelembagaan-Ipb Repository, Institut
Pertanian Bogor, hal. 80-85
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Ibid, hal.90
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b. Misi
1) Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui
BAZNAS provinsi Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT.
2) Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk
mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin yang diridhoi Allah
SWT
3) Mewujudkan BAZNAS provinsi Jambi sebagai lembaga pengelola
ZIS yang amanah.
c. Tujuan
1) Meningkatkan

pelayanan

bagi

masyarakat

(muzakki)

dalam

menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Syariat Islam)
2) Meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyrakat dan keadilan social
3) Menigkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak maupun sedekah
untuk kemaslahatan umat menuju tercapainya program Jambi Cerdas,
Jambi Sehat, Jambi Sejahtera, Jambi Makmur dan Jambi Taqwa.46
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Wawancara dengan bapak suprapto selaku bidang pengumpulan BAZNAS provinsi Jambi
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2. Undang-Undang BAZNAS Provinsi Jambi
Undang-undang baznas provinsi jambi diperlukan adanya sebagai
panduang atau aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam proses
zakat, berikut undang-undang yang berlaku pada baznas provinsi jambi :
a.

Undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

b.

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat

c.

Pasal 18 keputusan dirjen bimas islam nomor D-291 tahun 2000 tentang
pedoman teknis pengelolaan zakat

d.

Surat edaran menteri dalam negeri Nomor 45112/1728/SJ tanggal 7
agustus 2002 tentang pemberdayaan badan amil zakat (BAZDA) di
daerah

e.

Keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama nomor 29
dan 47 1997 tentang pembinaan badan amil zakat, infaq, dan shadaqah.47

47
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3. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI JAMBI 2015-2020
BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2011 JO PP 14 TAHUN 2014
SK GUBERNUR : 194-SK.GUB/KESRAMAS/2015
TANGGAL 19 MEI 2015

PIMPINAN
PP Pasal 34 ayat 1-3

KETUA
DRS. H. M. AMINULLAH AMIT, M.H.

WAKIL KETUA I
DRS. H. IBNU HAJAR HZ.
BIDANG PENGUMPULAN

WAKIL KETUA II
DRS. H. A. RAZAK
HAZZUL, M. PD. I.
BIDANG
PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN
PERBAZNAS 03
PERBAZNAS O3
PASAL 10
PASAL 13

M. BAKRI
BID. PENDST.
REGULER
INSIDENTIL

HABLI
MULKAN, S.H.
BID. PENDST.
REGULER
INSIDENTIL

WAKIL KETUA III
DRS. H. MOHD. ISHAK
HT.
BAGIAN
PERENCANAAN,KEUA
NGAN,
PELAPORAN)
PERBAZNAS 03
PASAL 16

M. FIKRI
BID
.PENDAYAGU
NAAN

WAKIL KETUA IV
SATUAN
DRS. H. MUHSYAR K.,
AUDIT
M.Fil.I.
INTERNAL
BAGIAN
ADMINISTRASI, SDM
DAN
UMUM
PERBAZNAS 03
PASAL 19

ROZA ZULITA
BAGIAN ADM/
UMUM

MUKHTAR
BAGIAN
SDM/KINERJA
AMILIN

PELAKSANA
PP Pasal 34 ayat 4-6

DRS. H. SUPARTO PA.
BID. PROGR.INSIDENTIL
TANGGAP DARURAT
DAN SOSIALISASI

DRS. H. MUKSIN,
M.Fil.I.
BID. PENGELOLAAN
MUZAKKI UPZ &
PERORANGAN

RINALDO E.
NUGRAHA, S.E.
BAGIAN
PERENCANAAN
PELAPORAN

YUNIART, AMD.
BAGIAN
KEUANGAN
PENERIMAAN ZIS
(BENDAHARA)

KETERANGAN : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Lini Koordinasi
Lini Komando

Motto : Satu Tekat, Bayar Zakat, Kita Selamat.

LISNA HANDAYANI,
S.TP.
BAGIAN KEUANGAN
OPRESIOANAL/BANTUAN
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Berikut uraian tugas (Job Description) pengurus Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jambi :
Ketua : Drs. H.M. Aminullah Amit M.H
a.

Memimpin pelaksanaan tugas badan amil zakat nasional provinsi
jambi.

b.

Melaksanakan

fungsi-fungsi

manajemen:

merencanakan,

menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan tugas badan amil zakat
provinsi jambi.
c.

Pembuat keputusan dan kebijakan badan amil zakat nasional
provinsi jambi.48

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Drs. H. Ibnu Hajar HZ
a.

Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infak dan shadaqah baik
secara indenfikasi maupun ekstensifikasi

b.

Mempelopori pembentukan UPZ dinas, instansi, BUMN/BUMD,
lembaga pemerintah/swasta, ormas/organisasi profesi ditingkat
provinsi jambi

48

c.

Menggerakkan sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat

d.

Memperkuat tata kerja unit pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi

e.

Pelaksanaan dan pengembangan data muzakki

SK/5/BAZNAS-I/I/2017 Provinsi Jambi
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f.

Membimbing, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaan pengumpulan ZIS.

g.

Koordinasi pengumpulan zakat, infak dan shadaqah ditingkat
provinsi jambi

h.

Pelaksanaan pelayanan prima kepada muzakki

i.

Pelaksanaan penerimaan dan layanan muzakki

j.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat,
infak, dan shadaqah

k.

Beratanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugasnya.49

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan)
Drs. H. Razak Hazzul M. Pd.i
a.

Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS

b.

Pengelolaan dan pendataan mustahik

c.

Pelaksanaan dan pengaturan pendistribusian dan pendayagunaan
ZIS

d.

Penyusunan kriteria dan indikator asnaf/mustahik yang layak
mendapatkan bantuan

e.

Pelaksanaan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS

f.

Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di
tingkat provinsi jambi

49

Ibid, lampiran 2
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g.

Penyusunan laporan dan pertanggungjawabn pendistribusian dan
pendayagunaan ZIS

h.

Berkoordinasi dengan bidang dan bagian terkait sesuai keperluan

i.

Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugasnya.50

Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan) :
Drs. H. Mhd. Ishak HT
a.

Penyusunan tencana strategis pengelolaan ZIS dan dana hibah
APBD dan APBN

b.

Penyusunan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) BAZNAS
Provinsi Jambi

c.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi Jambi

d.

Pelaksanaan sistem akuntabel menggunakan aplikasi SIMBA dalam
pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Jambi

e.

Penyusunan JUKNIO plafon dana hak amil pengurus BAZNAS
Provinsi Jambi dan unit pengumpulan Zakat (UPZ)

f.

Menyiapkan proposal bantuan dana hibah APBD dan APBN dan
berkoordinasi dengan pihak terkait

g.

Penyusunan laporan tahunan BAZNAS Provinsi Jambi

h.

Penyiapan dan penyusunan laporan pengelolaan ZIS BAZNAS
Provinsi Jambi

50
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i.

Penyiapan laoran dan pertanggung jawaban dana hibah pemerintah
provinsi jambi dan DIPA kementerian agama Provinsi Jambi

j.

Koordinasi dengan pihak-pihak kemitraan BAZNAS Provinsi Jambi

k.

Melaksanakan semua tugas dan keuangan yang diberi ketua

l.

Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugasnya.51

Wakil Ketua IV (Bagian SDM, ADM Dan Umum) :
Drs. H. Muhsyar K. M. Fil. I
a. Penyusunan strategis pengelolaan BAZNAS Provinsi Jambi
b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Provinsi Jambi
c. Pelaksnaan rekrutmen amil BAZNAS Provinsi Jambi
d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Provinsi Jambi
e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi Jambi
f. Penyusunan

rencana

strategis

komunikasi

dan

hubungan

masyarakat dengan BAZNAS Provinsi Jambi
g. Pengadaan, pencatatan dan pemeliharaan inventaris dan asset
BAZNAS Provinsi Jambi
h. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala
nasional di Provinsi Jambi
i. Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya.52
51

Ibid, hal.3
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Sekretaris (Bagian SDM, ADM, Dan Umum) :
Roza Zulita, SE
a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas staf sekretariat
BAZNAS Provinsi Jambi
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan
program kerja BAZNAS Provinsi Jambi berdasarkan program dan
kegiatan masing-masing bidang dan bagian
c. Bertanggung jawab atas pelaksnaan tugas administrasi BAZNAS,
meliputi : kesekretariat, persuratan, inventaris dan dokumentasi
organisasi BAZNAS, UPZ, Protokoler dan keorganisasian
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan BAZNAS Provinsi
jambi pada masing-masing bidang dan bagian serta menyiapkan
jadwal rapat BAZNAS Provinsi Jambi dan menyampaikan hasil rapat
e. Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana perkantoran dan
administrasi
f. Pembinaan dan pengembangan SDM, khususnya staf BAZNAS
Provinsi Jambi
g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh wakil ketua IV
(Bagian ADM, SDM dan Umum)

52
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h. Bertanggung jawab kepada ketua malalui wakil ketua IV berkenaan
dengan tugas dan tanggung jawabnya.53
Anggota Bagian ADM, SDM Dan Umum :
Mukhtar
a. Membantu tugas dan fungsi wakil ketua IV BAZNAS Provinsi Jambi
b. Melaksanakan rekrumen amil BAZNAS Provinsi Jambi
c. Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi Jambi
d. Pelaksanaan strategi, komunikasi dan hubungan masyarakat dengan
BAZNAS Provinsi Jambi
e. Mengangendakan surat masuk dan surat keluar
f. Pengendalian kegiatan surat menyurat BAZNAS Provinsi Jambi
g. Membantu wakil ketua IV mengkoordinasikan semua lini tugas dan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan
staf atau ketua bidang/bagian terkait
h. Bertanggungjawab kepada wakil ketua IV berkenaan tugas dan
tanggungjawabnya.54

53
54
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Bendahara

(Anggota

Bagian

Perencanaan,

Keuangan,

Dan

Pelaporan):
Yuniarti A.Md
a.

Mencatat dan membukukan semua pemasukan dan pengeluaran
ZIS dan dana bantuan lainnya dalam buku harian (buku jurnal)

b.

Menerima dan mengeluarkan uang ZIS dan uang yang bersumber
dari bantuan lainnya atas persetujuan tertulis dari ketua BAZNAS
Provinsi Jambi

c.

Menandatangani cek bersama-sama ketua berdasarkan persetujuan
ketua dengan dasar dan dokumen yang telah diatur dalam JUKNIS
pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Jambi

d.

Menyiapkan perencanaan potensi ZIS dan dana bantuan lainnya
serta pelaporan bersama wakil ketua III secara berkala (bulanan,
triwulan dan tahunan)

e.

Menandatangani buku kas pembantu dan buku kas umum bersamasama ketua sesuai dengan JUKNIS pengeolaan keuangan BAZNAS
Provinsi Jambi

f.

Melaksanakan semua perencenaan keuangan yang berkaitan dengan
semua penerimaan dan pengeluaran program BAZNAS Provinsi
Jambi pertahun

52

g.

Melaksnakan tugas-tugas ketua dan wakil ketua III sesuai dengan
kewenangan yang diberikan

h.

Mengkoordinasikan semua lini tugas dan fungsi dengan staf atau
ketua bidang atau bagian terkait

i.

Bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua III Berkenaan
dengan tugas dan tanggung jawab.55

Wakil Bendahara (Anggota Bagian Perencanaan, Keuangan Dan
Pelaporan):
Lisna Handayani, STP
a.

Membantu tugas dan fungsi bendahara dibidang pembukuan dan
penyusunan SPJ pengeluaran rutin dan insidentil serta program
organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan
oleh bendahara

b.

Menyiapkan semua blanko/format/tanda terima semua penerimaan
dan pengeluaran ZIS dan penataan arsip dan dokumentasi penting
keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BAZNAS
Provinsi Jambi

c.

Membantu bendahara untuk membayar dan mengeluarkan uang ZIS
dan bantuan lainnya sesuai dengan peruntukannya

55
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d.

Membantu bendahara dalam membukukan penerimaan ZIS dan
meneliti pembukukan Bank melalui rekening koran

e.

Mencatat semua jurnal pemasukan, perpos pemasukan ZIS dalam
format yang sudah disiapkan perbulan sebagai bahan laporan dan
evaluasi bulanan

f.

Mencatat dan menyimpan semua peraturan yang berkaitan dengan
keuangan, kebendaharaan dan perpajakan, kontrak kerja standar
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan berbagai
kegiatan organisasi

g.

Membantu tugas-tugas logistik perkantoran, pengadaan untuk
kegiatan rutin dan insidentil organisasi

h.

Membantu bendahara mengkoordinasikan semua lini tugas dan
fungsi bendahara sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
diberikan dengan staf atau ketua bidang dan bagia terkait

i.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh wakil ketua III dan
bendahara BAZNAS Provinsi Jambi

j.

Bertanggungjawab kepada wakil ketua III berkenaan dengan tugas
dan tanggung jawabnya.56

56

Ibid, hal.6
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Anggota Bagian Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan:
Rinaldo Eka Nugraha, SE
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua III untuk membuat
perencanaan, penerimaan ZIS dan pendistribusian, pelaporan
tahunan, bekerjasama dengan staf bidang dan bagian terkait

b.

Menyiapkan semua rekapitulasi bahan laporan bulanan dan tahunan
organisasi BAZNAS Provinsi Jambi

c.

Menyiapkan semua draf dan format dan tata pendukung kegiatan
dalam bentuk visual dan foto kegiatan, dll laporan tahunan
BAZNAS Provinsi Jambi 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun ybs

d.

Membantu bendahara dalam pengambilan uang di Bank dan dana
bantuan lainnya sesuai dengan kewenangan, dengan mempedomani
standar operasional yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Jambi

e.

Membantu wakil ketua III untuk menyiapkan data prakiraan
pengeluaran organisasi baik program maupun dana pendukung
operasional organisasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
kegiatan dilaksanakan

f.

Membantu wakil ketua III dalam penataan dan arus surat pengadaan
dan jasa, kontrak kerja kepada pihak ke III

55

g.

Membantu wakil ketua III dan bendahara mengkoordinasikan
semua lini tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan
yang diberikan dengan staf atau ketua bidang terkait

h.

Membantu kelancaran semua proses tata kelola persuratan dan data
yang berkaitan dengan tupoksi wakil ketua III dan kebendaharaan
BAZNAS Provinsi Jambi

i.

Membantu wakil ketua III dalam pengurusan dana bantuan APBD,
APBN dan DSKL

j.

Menyusun laporan kegiatan BAZNAS menggunakan aplikasi
SiMBA

k.

Bertanggung jawab kepada wakil ketua III berkenaan dengan tugas
dan tanggung jawabnya.57

Anggota Bidang Pengumpulan :
Drs. H. Suparto PA
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua I dalam menghimpunan
ZIS

57
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b.

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat

c.

Melakukan pendataan muzakki secara berkala

d.

Membuat penghitungan dan penuanaian zakat untuk muzakki

56

e.

Membuat sertifikat penghargaan untuk muzakki perorangan dalam
muzakki IPZ yang aktif.

f.

Melaksanakan evaluasi penghimpunan secara berkaala

g.

Membantu wakil ketua I mengkoordinasikan semua hal lini tugas
dan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan
dengan staf atau ketua bidang/bagian terkait

h.

Bertanggung jawab kepada wakil ketua I berkenaan dengan tugas
dan tanggung jawabnya.58

Anggota Bidang Pengumpulan :
Drs. H. Muksin Rambe
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua I dalam penghimpunan ZIS

b.

Membentuk

UPZ

konter

disetiap

SKPD,

BUMN/BUMD,

perusahaan swasta untuk mempermudah pelayanan kepada muzakki
c.

Mendata UPZ SKPD, BUMN/BUMD dan swasta secara berkala

d.

Penyusunan data jumlah UPZ secara kongkrit

e.

Penyusunan data muzakki perorangan/UPZ secara kongkrit

f.

Membantu wakil ketua I mengkoordinasikan semua lini tugas dan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada
staf atau ketua bidang/bagian terkait

58
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g.

Bertanggungjawab kepada wakil ketua I berkenaan dengan tugas
dan tanggungjawabnya.59

Anggota Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan :
M. Bakri
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua II dalam pendistribusian
dan pendayagunaan ZIS

b.

Menghimpun dan memproses permohonan bantuan asnaf mallaf
secara berkelompok atau perorangan

c.

Melaksanakan tugas survey sesuai dengan keperluan penugasan

d.

Manganalisa permohonan bantuan, layak atau tidak diberikan
bantuan

e.

Mambantu proses penyaluran bantuan asnaf/mustahik lainnya
sesuai dengan penugasan

f.

Membantu wakil ketua II mengkoordinasikan semua lini tugas dan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewengangan yang diberikan
dengan staf atau ketua bidang/bagian terkait

g.

Melaksnakan tugas-tugas yang diberikan oleh wakil ketua II
BAZNAS Provinsi Jambi.60

59
60
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Anggota Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan:
M. Fikri
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua II dalam pendistribusian
dan pendayagunaan ZIS

b.

Menghimpun dan memproses permohonan bantuan (beasiswa,
PMU&PQH, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan bantuan lainnya)

c.

Melaksanakan kelancaran administrasi surat menyurat bidang
pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jambi

d.

Menyimapang arsip permohonan bantuan dan realisasi bantuan
sesuai dengan penugasan

e.

Membantu penyaluran bantuan asnaf/mustahik lainnya sesuai
dengan penugasan

f.

Membantu pelaksanaan tugas survey sesuai penugasan

g.

Membantu wakil ketua II mengkoordinasikan semua lini tugas dan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan
staf atau ketua bidang/bagian terkait

h.

Melaksanakan tugas lainnya sesua dengan keperluan

i.

Bertanggungjawab kepada wakil ketua II berkenaan dengan tugas
dan tanggungjawabnya.61

61
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59

Anggota Bidang Pendistribusian :
Habil Mulkan, SH
a.

Membantu tugas dan fungsi wakil ketua II dalam pendistribusian
dan pendayagunaan ZIS

b.

Menghimpun

dan

memproses

permohonan

bantuan

(mesjid/langgar/mushalla, yatim piatu, bantuan penyelesaian studi,
bedah rumah, bantuan kesehatan, binaan SAD dan bantuan lembaga
lainnya)
c.

Membantu kelancaran surat menyurat bidang pendistribusian dan
pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jambi

d.

Melaksanakan kegiatan survey sesuai dengan penugasan

e.

Membantu penyaluran bantuan untuk asnaf/mustahik lainnya sesuai
penugasan

f.

Menyimpan arsip permohonan, laya atau tidak diberikan bantuan.

g.

Menganalisa permohonan, layak atau tidak diberikan bantuan

h.

Mambantu tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh wakil ketua II
BAZNAS Provinsi Jambi

i.

Membantu wakil ketua II mengkoordinaksikan semua lini tugas dan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan
staf atau ketua bidang/bagian terkait

60

j.

Bertanggungjawab kepada wakil ketua II berkenaan dengan tugas
dan tanggung jawabnya. 62

4. Landasan Syariah63
a.

Al-Qur’an
At-Taubah (9) : 60

Artinnya :
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.

62
63

Ibid, hal.9
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At-Taubah (9) : 10364

Artinya :
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah
untuk

mereka.

Sesungguhnya

doa

kamu

itu

(menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.
Al-Baqarah (2) : 26765

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

64
65
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daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
An-Nisa (4) : 11466

Artinya :
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan
perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena meencari keridhaan Allah, maka kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.
C. Sejarah Insan Madani
a. Sejarah Umum Insan Madani Provinsi Jambi
Lembaga ini pada awalnya bernama Pondok Zakat, didirikan di Jambi,
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
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berubah menjadi Rumah Sosial Insan Madani (RSIM), berdasarkan Akte
Notaris Desi Susanti, SH, No. 63 Tanggal 23 Juli 2010.
Yayasan Insan Madani Jambi juga berdiri berdasarkan atas AKTA
NOTARIS 3 Oktober 2011 No.3 dihadapan Notaris Hasan,SH beralamat di
Jl.Sudirman No.18 RT.022 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan
Kota Jambi Provinsi Jambi.
Yayasan Insan Madani Jambi merupakan lembaga nonprofit yang
bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang menaungi, Insan Madani
Relief, Zona Madani Islamic Center, dan Insan Madani Corporate. Sebagai
sebuah lembaga kemanusiaan dan amil zakat, RSIM berusaha menempatkan
diri menjadi salah satu lembaga sosial, diantara berbagai 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 donasinya. Sebagai konsekuensinya,
RSIM telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu Tahun 2007, 2008 dan
oleh 2009 oleh kantor Kantor Akuntan Publik.67
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b. Visi dan Misi Insan Madani
a.

Visi
Menjadikan Yayasan Insan Madani Jambi yang profesional dalam
mewujudkan Masyarakat berkarakterberbasis pengelolaan zakat, infaq
dan sedekah secara nasional

b.

Misi
1. Menjadikan mentalitas sebagai landasan dasar pengelolaan SDM dan
manajemen yang professional
2. Mewujudkan penghimpunan minimal Rp.20 M per tahun berbasis
data terukur
3. Meningkatkan kualitas program dan pelayanan pemberdayaan zakat
4. Mengembangkan jaringan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah insan
madani jambi secara nasional 68
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c.

Struktur Yayasan Insan Madani
Lampiran SK No. 119-SK/EXE-SEC/IM/Jambi/IX/201869
KETUA DEWAN
PEMBINA

Dewan Pengawas
A. Bidang Syariah
& Keuangan
B. Bidang
Pendidikan &
Kesehatan
C. Bidang Hukum

DIREKTUR ESEKUTIF

Unit Internal Audit (UIA)

KEUANGAN

SEKRETARIS EKSEKUTIF

DIVISI PENGHIMPUNAN

FUNDRAISING
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CSO

DIVISI RELIEFF

PROGRAM
MANDIRI
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Berikut uraian tugas (Job Description) pengurus Badan Amil Zakat
Nasional Provinsi Jambi
1. Direktur Eksekutif Yayasan adalah ketua yayasan yang menjalankan
fungsi ketua harian pelaksanaan aktivitas yayasan yang bertanggung
jawab penuh terhadap manajemen dan operasional yayasan. Direktur
Eksekutif memiliki hak komando (intruksi) terhadap jajaran di
bawahnya dengan wewenang :
a. Pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan harian Yayasan Insan
Madani Jambi
b. Membuat perencanaan kerja harian
c. Memimpin rapat harian
d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Yayasan Insan
Madani Jambi
e. Sekretaris Eksekutif adalah sekretaris yang bertanggung jawab
terhadap administrasi yayasan dan menerima wewenang kerja dari
Direktur Eksekutif dengan wewenang :
f. Mengontrol surat-surat Yayasan Insan Madani Jambi Jambi
g. Mengkoordinir tata kelola asset
h. Melakukan

supervisi

terhadap

kinerja

karyawan

mengeluarkan rapor karyawan Yayasan Insan Madani Jambi

dan
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i. Mengusulkan

pengangkatan

dan

pemberhentian

karyawan

Yayasan Insan Madani Jambi
j. Mewakili

Direktur

Eksekutif

jika

Direktur

Eksekutif

Berhalangan.70
2. Direktur Keuangan adalah bendahara yayasan yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan akuntasi 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 Jambi Jambi.71
c. Ketua Penghimpunan
a. Memimpin rapat rutin Divisi
b. Membuat laporan RAPIM setiap minggu
c. Mengambil dana pencairan FPD
d. Mengkoreksi FPD & scenario kegiatan
e. Mengkoreksi laporan kegiatan & LR
f. Memberikan peringatan lisan kepada staf di bawahnya
g. Memberi perintah dan arahan kerja untuk program dan kegiatan

70
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h. Merekomendasikan pemberhentian dan pemutusan kontrak kerja
tim Penghimpuan kepada direktur eksekutif melalui sekretaris
eksekutif
i. Menjalankan arahan dan perintah direktur eksekutif kepada tin
Penghimpuan
j. Koordinasi penuh kepada yayasan terkait kerja Penghimpuan
k. Berkoordinasi dengan kepala layanan lain terkait kegiatan diluar
Penghimpuan yang melibatkan personil layanan lain.
l. Memastikan aturan, standar dan disiplin yang telah ditetapkan
yayasan.
m. Mengevaluasi wajibatul yaumiyah dan absen kehadiran tim
Penghimpuan.
n. Membuat pengumuman di grub ketika ada hal-hal penting.
o. Memberikan izin keluar saat jam kerja dengan waktu kurang dari
2 jam.
p. Merekap seluruh data donatur Penghimpunan.
q. Mengambil keputusan tertinggi di divisi penghimpunan
r. Bertanggung jawab Atas perkembangan BRANDING yayasan.
s. Bertanggung jawab terhadap pembangunan dan Zona Madani.72

72

Dokumen Insan Madani Provinsi Jambi

69

d. 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.73
e. CSO
a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan kerapian dan kenyamanan
ruang depan.
b. Melayani donatur dan menerima tamu sesuai standar.
c. Menyimpan arsip CSO.
d. Mengoperasikan telepon sesuai standar.
e. Membantu sekretaris GM membuat surat menyurat.
73
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f. Membantu sekretaris GM membuat laporan kegiatan.
g. Membuat laporan asset LAZ per dua bulan.
f. Kepala Program Mandiri
a. Membatu pekerjaan secara umum.
b. Menjalankan seluruh program LAZ.
c. Membuat laporan perkembangan program LAZ.
d. Assesment kegiatan atau program.
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kampung Binaan (kampung
ternak).
f. Bertanggung jawab terhadap usaha mandiri.74
c.

Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman lembaga zakat insan madani
yaitu sebagai berikut :
a. Akta Notaris : Notaris Hasan, SH Nomor. 03 tanggal 3 Oktober 2011
& Akta Perubahan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH, M.KN Nomor 03
tanggal 4 April 2017.
b. Pengesahan Menkumham : Depkumham Nomor. AHU-1658.ah.01.04
Tahun 2012 & Perubahan Nomor : AHU-0007921.AH.01.12. Tahun
2017 Tanggal 10 April 2017 Tentang Pengesahan Yayasan
Menkumham Republik Indonesia.
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c. NPWP : 03.175.901.2-331.000.75
d. LAZ Skala Provinsi : SK Dirjen Bimas Islam Kamenag RI Nomor 205
Tajun 2018 Tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga AMIL Zakat
(LAZ) Skala Provinsi.
e. Tergabung dalam NGO Asia Fasifik.
f. LAZDA provinsi terbaik nasional tahun 2018.76
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Setrategi Pengelolaan BAZNAS
1. Strategi Pengelolaan BAZ di Provinsi Jambi
Dalam organisasi lembaga sangat penting sekali suatu setrategi
pengelolaan untuk tercapainya tujuan yang sudah disepakati bersama dalam
suatu visi misi yang ditetapkan, sama halnya dengan BAZNAS Provinsi
Jambi juga mempunyai suatu tujuan yang harus di capai untuk bisa
menjalankan visi dan misi yang telah di atur dan ditetapkan agar dalam
menjalankan kegiatan lebih terarah, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat meliputi perencanaan, penghimpunan, dan
pendistribusian zakat yang kemanfaatanya digunakan untuk kesejahteraan
masyrakat.
Berkaitan dengan strategi pengelolaan BAZNAS

di Provinsi Jambi

penulisn telah melakukan wawancara dengan bapak Drs. Suprapto PA selaku
anggota bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi mengatakan:
“Strategi yang digunakan oleh BAZNAS adalah selalu terus meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk meningkatkan sumber daya manusia
(SDM)

BAZNAS

melakukan

72

pembinaan

mulai

dari
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pengelolaan, keuangan, dan kebendaharaan Baznas Provinsi Jambi dan
menyempurnakan semua perangkat administrasi dan buku keuangan.”77
Jika dilihat dari wawancara diatas BAZNAS Provinsi Jambi untuk
mewujudkan BAZNAS yang berkualitas dan profesional seperti tujuan dan
cita-cita yang terdapat di visi misi, maka BAZNAS melakukan pembinaan
terhadap karyawannya, diharapkan agar bisa meningkatkan pengelolaan
zakat di provinsi jambi dengan profesional dan bisa tersalurkan kepada
mustahik tepat sasaran.
Dalam menigkatkan kualitas dan semangat kerja, BAZNAS Provinsi
Jambi juga melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan, BAZNAS juga
merencanakan dan mengupayakan kenaikan gaji amil BAZNAS Provinsi
Jambi sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan tunjangan hari raya
untuk karyawannya, dan juga merencakan promosi jabatan. Diharapkan
dari beberapa perencanaan tersebut karyawan bisa lebih profesional dalam
bekerja.78
Wawancara penulis dengan Bapak Drs. Suprapto PA selaku anggota
bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi juga mengatakan:
”untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat kami juga menggunakan 2
(dua) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi
pertama yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi dalam bidang publikasi
77

Wawancara Dengan Bapak Suprapto Selaku Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi,
26 September 2018
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diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi
kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jambi
berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan
perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha.”79
Dalam konteks pengelolaan BAZNAS Provinsi Jambi, maka
BAZNAS

mempunyai beberapa bidang dan program tersendiri agar

strategi yang telah dibuat bisa berjalan sesuai aturan yang telah di buat dan
diantaranya yaitu:
Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
a)

Evaluasi data perencanaan, pengelolaan keuangan serta pelaporan
dan pengawasan tahun 2016 dan 2017.

b)

Penyiapan rencana strategi perencanaan, pengelolaan keuangan dan
pelaporan BAZNAS Provinsi Jambi tahun 2018 disesuaikan dengan
RKAT.

c)

Pembinaan

SDM

pengelolaan

keuangan

dan

kebendarahaan

BAZNAS Provinsi Jambi dan menyempurnakan semua prankat
adminitrasi dan buku keuangan.
d)

79

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2019.

Wawancara Dengan Bapak Suprapto Selaku Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi,
26 September 2018
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e)

Koordinasi dan sinkronisasi serta komunikasi dalam upaya
optimalisasi penerimaan dan pengumpulan ZIS di lingkup BAZNAS
Provinsi Jambi tahun 2018 bagi Guru SMA/SMK, SLB.

f)

Penyiapan perangkat akuntansi dan pembukuan dilingkup BAZNAS
Provinsi Jambi.

g)

Koordinasi dalam penyiapan data kuantitatif dan kualitatif serta
visual penyusunan laporan tahunan BAZNAS Provinsi Jambi tahun
2018.

h)

Koordinasi penyiapan administrasi untuk pengembangan jaringan
rekening BAZNAS Provinsi Jambi dilingkup perbankan nasional,
swasta dan daerah terutama yang berazaskan syari’ah dalam rangka
pelayanan prima kepada Muzakki.

i)

Evaluasi peran dan kontribusi para banker kemitraan BAZNAS
Provinsi Jambi Tahun 2018 dan rapat bersama bank.

j)

Penyiapan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pembukaan
rekening baru dan pengalihan dana bantuan SPBD/APBN dilingkup
BAZNAS Provinsi Jambi.

k)

Melaksanakan rapat-rapat program dan evaluasi dalam rangka
pembinaan kinerja staf dilingkup bagian perencanaan, keuangan dan
pelaporan.
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l)

Meningkatkan

fungsi

pengawasan

dan

monitoring

pelaporan

keuangan bekerjasama dengan Satuan Audit Internal dan Akuntan
Publik.
Bidang Pengumpulan
1.

Pengumpulan zakat dan non zakat
a) Evaluasi Optimalisasi Pengumpulan dana ZIS tahun 2018.
b) Penyusunan Strategi Pengumpulan dana Zakat, Infak dan
Shadaqah.
c) Persiapan dalam rangka Pembinaan dan Sosialisasi kepada
Muzakki yang berada dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah,
Lembaga swasta, Biro dan Travel Tour Haji dan Umrah,
BUMN/BUMD dan Organisasi Profesi ditingkat Provinsi Jambi.
d) Membentuk UPZ mitra kerja Baznas Provinsi Jambi sesuai dengan
Peraturan Baznas RI Nomor 02 tahun 2016 dalam rangka
meningkatkan Pelayanan Muzakki di masing-masing OPD,
Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi profesi Tingkat
Provinsi Jambi.
e) Penyampaian Informasi dan bahan-bahan Sosialisasi serta
ketentuan Administrasi serta Prosedur Kerja Baznas sampai
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dengan tahun 2020 kepada Seluruh OPD dan Lembaga/UPZ yang
ada.
f)

Menyiapkan bentuk jaringan kerjasama kemitraan dengan
perbankan yang saling menguntungkan dalam rangka efesiensi
dan efektifitas pengumpulan dana ZIS melalui jaringan baru
dengan program jemput Zakat.

g) Menyebar luaskan tata cara pembentukan UPZ sesuai dengan
regulasi yang baru dimasing-masing OPD dan badan Usaha
lainnya.
h) Membina,

membimbing,

mengawasi

dan

mengevaluasi

pelaksanaan pengumpulan Zakat dan menyetorkan yang dilakukan
oleh UPZ.
i)

Membantuk Tim layanan Jemput bola.

j)

Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka
peningkatan pengumpulan dana ZIS secara Maksimal.

k) Mencari jaringan kerjasama untuk memperlancar pelaksanaan
program kerja BAZNAS Provinsi Jambi.
l)

Melakukan Penyuluhan/Sosialisasi dan Pembinaan ke BAZNAS
Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi.

2.

Pelayanan Prima Kepada Muzakki
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a) Melayani dengan salam, senyum dan komunikatif serta berdo’a
untuk muzakki.
b) Menerbitkan Nomor Peserta Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap
Muzakki secara langsung atau melalui UPZ ketika menyetor
Pembayaran dana ZIS.
c) Membuat pedoman penghitungan dan penunaian Zakat untuk
Muzakki.
d) Membantu Mendesain ruang UPZ. Dengan rapi, nyaman dan
refresentatif.
e) Memberikan penghargaan dan kenangan berupa Candramata dan
penghargaan lainnya kepada UPZ dan Muzakki yang aktif.
3.

Pendataan muzakki.
a) Melakukan pendataan jumlah UPZ di masing-masing OPD,
lembaga swasta dan lainnya.
b) Melakukan pendataan dan pendaftaran Muzakki pada OPD
lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi profesi tingkat
Provinsi Jambi.

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
1.

Jambi sejahtera
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a) Memberikan bantuan makanan atau dana tunai dan sejenisnya
kepada Asnaf fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok.
b) Memberikan santunan kepada korban bencana alam atau yang
tertimpa musibah, baik berupa uang atau pun bantuan sejenis
lainnya.
c) Memberikan

santunan

kepada

anak

yatim

piatu,

orang

jompo/lansia dan anak-anak terlantar.
d) Membantu pembangunan rumah layak huni kepada asnaf fakir
dan miskin sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah bantuan
maksimal @ Rp. 15.000.000,-.
e) Membedah rumah menjadi layak huni 9 (sembilan) unit dengan
jumlah bantuan maksimal @ Rp. 15.000.000,-.
f) Memberikan bantuan kepada orang yang berhutang dijalan Allah
SWT.
g) Memberikan Bantua/Pinjaman Qordhul Hasan (PQH).
h) Memberikan bantuan baik berupa uang atau tiket kepada Ibnu
Sabil untuk melanjutkan perjalanan.
i) Memberikan bantuan santunan kematian.
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j) Memberikan bantuan/penghargaan khusus kepada keluarga para
pahlawan/pejuang nasional/daerah Provinsi Jambi yang tidak
mampu dalam bantuk tunai/modal/bedah rumah.
2. Jambi cerdas
a) Memberikan bantuan biaya pendidikan siswa/siswi SD/Mi,
SMP/MTs , SMA/Aliyah, S1 dalam bentuk tabungan/tunai/sarana
penunjang belajar.
b) Memberikan bantuan biaya perjalanan kepada mustahik yang
belajar ke luar negeri
c) Memberikan

bantuan

pendidikan

untuk

mustahik

dalam

penyelesaian pendidikan S1, S2, S3.
d) Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mustahik yang
berhutang.
e) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan
pembinaan kepada pelajar dalam pengembangan karakter.
f) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
pelatihan kewirausahaan.
3. Jambi sehat
a) Memberikan bantuan biaya hutang pengobatan kepada muatahik
misal : melahirkan / perawatan, dan lain-lain.
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b) Memberikan bantuan biaya pengobatan misal: operasi, alat bantu
bagi penyandang cacat , pembelian obat dan berobat jalan, dan
lain-lain.
c) Pengadaan ambulance untuk keperluan mustahik.
d) Membantu posyandu-posyandu untuk keperluan mustahik.
e) Membantu biaya rujukan berobat ke luar Provinsi Jambi dan biaya
pendamping.
4. Jambi taqwa
a) Memberikan santunan/biaya transportasi kepada Guru ngaji /
Mubaligh yang tidak mempunyai penghasilan tetap / honorer yang
melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pengajian /
Majelis Taklim di masjid dan madrasah takmiliyah.
b) Memberikan bantuan paket qurban untuk mustahik.
c) Memberikan bantuan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang
berkaitan dengan santunan kepada 8 asnaf.
d) Memberikan santuan kepada muallaf baik perorangan maupun
lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e) Memberikan santunan kepada Da’i /Marbot misikn.
f) Memberikan bantuan biaya pernikahan kepada mustahik baik
perorangan atau kelompok yang tidak mampu.
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g) Memberikan bantun biaya sunatan kepada mustahik baik
perorangan atau kelompok.
h) Membantu pembangunan / rehabilitasi madrasah dan pondok
pesantren masjid dan musholla.
i) Pelatihan kepada remaja masjid untuk menjadi Da’I, mubaligh,
pengurus masjid, penyelenggara jenazah serta pengiriman da’i
kedaerah-daerah terpencil (SAD).
5. Jambi makmur
a) Memberikan bantuan/pinjaman modal kepada kelompok usaha
produktif baik dalam bentuk dana atau barang melalui usaha
produktif kelompok.
b) Memberikan pelatihan pengetahuan sistem manajemen, bimbingan
atau penyuluhan kepada mustahik sehingga mampu mengelola
usahanya dengan baik.
c) Membentuk koperasi Mustahik bekerjasama dengan Badan/Instasi
dan dikoordinir oleh BAZNAS Provinsi Jambi sebagai fasilitator
bagi mustahik untuk memamerkan hasil kerajinan tangan, olahan
makanana dan lain-lain.
d) Memberikan BBTS (Bantuan BAZNAS Tunai Sejatera) kepada
mustahik perorangan untuk bantuan modal usaha produktif.
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e) Sumber Daya Manusia (SDM) / pelatihan UKM.80
Dalam menjalankan semua program yang telah disusun tersebut
BAZNAS Provinsi jambi juga mempunyai kendala dalam menjalankan
aksinya. Dalam wawancara dengan Bapak Suprapto selaku ketua bidang
pengumpulan zakat mengatakan:
“kami juga mendapat kendala dalam melaksanakan program tersebut, karna
mengapa banyak sekali dari masyarakat kita sendiri kurangnya kesadaran
akan kewajiban mengeluarkan zakatnya dan juga di provinsi jambi terkhusus
kota jambi banyak sekali penduduk dari luar kota yang pada saat membayar
zakat fitrah di kampung halamanaya, dan juga dalam mendalami tentang ilmu
agama terkhusus masalah zakat kurang di kuasai.81
B. Strategi Pengelolaan LAZ
1. Strategi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi
Rencana strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk
menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumberdayanya (termasuk dana dan sumber daya manusia)
untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis sebuah organisasi dapat
digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (strengths,weakneses,
opportunities, threats), PEST (political, economic, social, technological), atau
STEER (socio-cultural, technological, economic, ecological, regulatory).

80

SK/BAZNAS-I/I/2018 Provinsi Jambi, Tentang program kerja
81
Wawancara Dengan Bapak Suprapto Selaku Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi
Jambi, 26 September 2018
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Rencana strategi juga merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan
untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi kedepan,
sehingga dia merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi
dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke
depan.82
Dalam wawancara dengan Bapak Ibnu selaku ketua yayasan Insan Madani
mengatakan:
“terkait dengan strategi pengelolaan zakat di insan madani kita menggunakan
strategi PROFESIONAL, karena dalam UU tentang zakat maupun devinisi
kata amil itu dimulai dengan kata-kata orang yang bekerja dengan profesional,
maka kami takut betul kalau kami bekerja tidak profesional maka maki tidak
berhak menerima dana amil sebagai gaji kami. Maka kita juga bekerja seperti
perusahaan ada jam kerja, ada aturan yang harus dijalani, ada prosedur yang
harus ditaati, ada kebijakan-kebijakan, jadi kita bener-bener seperti
perusahaan.”83
Jika dilihat dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya
strategi PROFESIONAL maka seluruh pegawai yang ada di yayasan insan
madani harus menggunakan strategi tersebut, agar hasil yang didapatkan bisa
semaksimal mungkin. Walaupun ada sesuatu kendala atau permasalahan yang
terjadi dilembaga amil zakat Insan Madani dalam mengelola maupun
mendistribusikan.
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Ir. Nana Mintarti, Mp, Indonesia Zakat Dan Development Report 2012, Indonesia
Magnificence Of Zakat, cetakan I, september 2012, hal. 26
83
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Dalam menjalankan suatu program yang telah di direnacanakan tentunya
ada beberapa kendala yang dihadapi oleh insan madani. Untuk memcahkan
kendala yang ada maka LAZ insan madani menambahkan strategi di
dalamnya. Berkaitan dengan itu maka penulis telah melakukan wawancara
dengan Bapak Ibnu selaku ketua Yayasan Insan Madani Provinsi Jambi
mengatakan:
“kita diyayasan insan madani ini dalam menghadapi kendala- kendala yang
ada kita mengunakan strategi SWOT (strengths, weakneses, opportunities,
threats). Agar kedepannya bisa meminimalisir resiko atau mengurangi
permasalahan yang ada 5 samapai 10 tahun kedepan.”84
2. Program Pengelolaan LAZ Insan Madani
Organisasi yang baik tentunya tidak terlepas dari tujuan dan arah yang
jelas, untuk ditempuhnya arah tersebut tercermin dari pada visi dan misi yang
telah di sepakati bersama, tentunya untuk mencapai visi dan misi harus ada
pergerakan yang dilakuakan oleh sebuah lembaga seperti merancanakan
program kerja yang baik yang telah di sepakati bersama. Sama halnya dengan
LAZ insan madani juga mempunyai program-program yang tersusun dengan
struktural. Hasil dari wawancara dengan bapak Ibnu selaku ketua yayasan
insan madani terdapat program-program kerja diantaranya:
a.
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Wawancara Dengan Bapak Ibnu Selaku Ketua Yayasan Insan Madani Provinsi Jambi, 12
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Insan Madani memberikan pelayanan pendidikan untuk anak duafa
yang berada di Kota Jambi. Mulai dari pendidikan dasar (Sekolah Dasar)
hingga pendidikan menengah (Sekolah Menengah Pertama) telah
didirikan Insan Madani.
Legalitas izin sekolah telah dipenuhi seluruhnya mulai dari Izin
Operasional SK Walikota Jambi No : 17 Tahun 2015 dan Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 69888781 hingga Izin Operasional Nomor
:381/DisDik.SD/2017 telah diterima. Sehingga SD Insan Madani telah
terdaftar secara resmi di Nasional.85
b. Program Kesehatan
Klinik RST di resmikan di kebun handil yang berlamat di jl.kebun
Handil Rt.19 .dengan masih menempati ruangan sd kelas 6 dan
selanjutnya pindah ke gedung baru didepan SD insan madani.sampai
dengan sekarang dengan Pelayanan kesehatan Umum, pemeriksaan
kehamilan, persalinan,khitanan .
Klinik RST Insan Madani adalah Rumah Sehat Terpadu merupakan
pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat dhuafa yang didanai dari
dana zakat . klinik RST mempunyai salah satu program yang bernama
Home Visit berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.86
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Webside, Yayasan Insan Madani Jambi.
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c.

Program Keagamaan
Kegiatan Keagamaan merupakan kegiatan pendidikan nonformal
seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Plus, Pondok Pesantren,
Pendampingan Mualaf serta Rumah Madani Putri Terpadu (RMPT).87

d. Program Sosial
Memberikan bantuan kepada keluarga dhuafa. Insan Madani memliki
program Layanan

Masyarakat

diantaranya

Bakti

Sosial,

Bantuan

Kemanusiaan, Penyaluran Qurban dan Bantuan Produktif.88
Jika melihat dari beberapa program yang telah dilakuakan oleh
Laz Insan Madani Provinsi Jambi terdapat beberapa persamaan program
yang dilakuakan oleh Baznas Provinsi Jambi seperti: (1) Program Jambi
Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi yaitu memberikan
biaya

pendidikan

siswa/siswi

mulai

dari

SD/MI,

SMP/MTS,

SMA/Aliyah, S1 dalam bentuk tabungan/tunai/ sarana penunjang belajar
dan juga memberikan biaya pendidikan dalam menyelesaikan pendidikan.
LAZ Insan Madani juga mempunyai program dibidang pendidikan
untuk memberikan pelayanan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai
Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari program tersebut LAZ Insan
Madani memberikan fasilitas sekolah dari kelas 1-6 lengkap dengan
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peralatan, perlengkapan, dan pengajar yang profesional secara gratis
untuk anak dhuafa, begitu juga dengan jenjang yang lainnya.
Jika dilihat juga dengan BAZNAS Provinsi Jambi juga memiliki
program: (2) Program jambi sehat, program ini dilakukan oleh BAZNAS
Provinsi Jambi untuk membantu biaya pengobatan, oprasi, pembelian
obat dan memberikan bantuan biaya hutang pengobatan kepada mustahik
misal, melahirkan, perawatan. BAZNAS juga membantu posyanduposyandu untuk keperluan mustahik.
Sedangkan LAZ Insan Madani juga mempunyai program kegiataan
yang sama dibidang kesehatan, Yayasan insan madani sendiri sudah
mendirikan klinik RST yang diresmikan di kebun handil yang beralamat
di jl. Kebun handil rt.19. klinik RST (rumah sehat terpadu) merupakan
pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan kehamilan, persalinan, khitanan
gratis untuk masyarakat dhuafa yang didanai langsung dari dana zakat.
Klinik RST juga mempunyai salah satu program yang bernama Home
Visit yang berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
BAZNAS Povinsi Jambi juga masih mempunyai program yang
bergerak dibidang keagamaan yaitu: (3) Program Jambi Taqwa, yang
tujuanya untuk membantu kegiatan- kegiatan keagamaan seperti memberi
santunan biaya transportasi kepasda guru ngaji/ mubaligh yang tidsak
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mempunyai penghasilan tetap/ honorer yang melaksanaakan kegiatan
belajar mengajar atau kegiatan pengajian/ Majelis Taklim di masjid dan di
madrasah taklimiyah.

BAZNAS Provinsi Jamnbi juga mempunyai

kegiatan memberikan bantuan biaya sunatan kepada mustahik baik
perorangan maupun kelompok yang tidak mampu. BAZNAS Provinsi
Jambi juga membantu pembagunan rehabilitasi madrasah dan pondok
pesantren masjid dan mushola dan juga memberikan pelatihan kepada
remaja masjid untuk menjadi Da’i, mubaligh, pengurus masjid,
penyelengara jenazah serta pengiriman Da’i kedaerah-daerah terpencil
seperti di suku anak dalam (SAD).
Begitu juga dengan LAZ Insan Madani juga mempunyai program
yang sama dibidang keagamaan seperti, Taman pendidikan Al-Quran
(TPA) Plus, pondok pesantren, pendampingan Mualaf serta Rumah
Madani Putri Terpadu (RMPT). Dari beberapa program tersebut bertujuan
untuk menigkatkan pendidikan, agama, dan kehidupan sehari-hari serta
kemandirianya dalam menjalankan kehidupan kedepan.
BAZNAS Provinsi Jambi juga masih mempunyai program dalam
menjalankan kegiatannya dibidang sosial. (4) Jambi Makmur, program ini
mempunyai beberapa bentuk kegiatan diantaranya memberikan bantuan
pinjaman modal kepada kelompok usaha produktif baik dalam bentuk
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dana atau barang melalui usaha produktif kelompok dan juga memberikan
pelatihan pengetahuan sistem manajemen, bimbingan atau penyuluh
kepada mustahik sehingga mampu mengelola usahanya dengan baik, dan
juga membentuk koperasi Mustahik bekerjasama dengan badan/Instansi
dan dikoordinasi oleh BAZNAS Provinsi Jambi sebagai fasilitator bagi
mustahik untuk memamerkan hasil kerajinan tangan, olahan makanan dan
kreatifitas lainnya. BAZNAS Provinsi Jambi juga memberikan Bantuan
BAZNAS Tunai Sejahtera (BBTS) kepada mustahik perorangan untuk
bantuan modal usaha produktif.
Begitu juga dengan LAZ Insan Madani Provinsi Jambi mempunyai
sebuah program di bidang sosial yang didalamnya terdapat beberapa
bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelyanan kepada
masyarakat

diantaranya:

layanan

dhuafa,

bakti

sosial,

bantuan

kemanusiaan, penyaluran qurban, pembinaan mualaf, dan memberikan
nutrisi tambahan. Dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh
LAZ Insan Madani diatas bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan
masyarakat yang ada di provinsi jambi agar dapat mengurangi tingkat
kemiskinan terkhusus yang ada di provinsi jambi dan di indonesia.
Melihat dari beberapa program kerja yang dilakuakan oleh BAZNAS
Provinsi Jambi dan LAZ Insan Madani Provinsi jambi terdapat beberapa
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persamaan yang memang sama dalam hal kegiatan dan tujuan dalam
melaksanakan kegiatan tersebut, seperti program pendidikan, kesehatan,
keagamaan dan sosial. Dari berbagai persamaan program tersebut akan
lebih bisa untuk mencapai tepat sasaran, maka akan lebih baik lagi
apabila dua lembaga tersebut diatas yaitu BAZNAS Provinsi Jambi dan
LAZ Insan Madani Provinsi Jambi

membentuk kolaborasi bersama

dalam menjalankan program tersebut melalui teori Aliansi strategi.
Salah satu fungsi dan tujuan aliansi strategis adalah untuk
membangun dan mengembangkan fungsi operasi, fasilitas, proses, dan
membuka peluang pada kemampuan dan pemahaman baru, pengetahuan
baru serta teknologi baru. Kemampuan teknologi yang dibangun dalam
aliansi strategis meliputi kerjasama dalam aktivitas.
Pada prinsipnya aliansi dilakukan oleh perusahaan atau lembaga
untuk saling berbagi biaya, resiko dan manfaat. Alasan rasional
ditempuhnya aliansi strategi adalah untuk memanfaatkan keunggulan
suatu perusahaan atau lembaga dan mengkompensasi kelemahannya
dengan keunggulan yang dimiliki partnernya. Dengan demikian masingmasing pihak yang beraliansi saling memberikan kontribusi dalam
pengembangan satu atau lebih strategi kunci dalam bidang usaha yang
dialiansikan. Jadi apapun bentuk serta lingkup kegiatan yang dilakukan
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semua pihak menghendaki suatu keuntungan serta manfaat bersama yang
diciptakan melalui interaksi terpadu.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian yang dilakukan penulis di Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Insan
Madani di Provinsi Jambi, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Analisis Aliansi Strategi BAZ Dan LAZ di Provinsi Jambi apabila dilihat
dari bebrapa program yang ada di BAZNAS dan LAZ terdapat persamaan
program seperti: program dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan,
kesehatan dan keagamaan. Dari beberapa program yang ada dapat
dilakukan aliansi agar lebih mudah dalam menjalankan program-program
yang ada.
2. Strategi pengelolaan BAZNAS dan LAZ di Provinsi Jambi. BAZNAS
mengunakan strategi pengelolaan dengan terus meningkatkan Sumber
Daya Manusia (SDM). BAZNAS melakukan pembinaan mulai dari
pengelolaan, keuangan, dan kebendaharaan BAZNAS Provinsi Jambi dan
menyempurnakan semua perangkat administrasi dan buku keuangan. Selain
itu, BAZNAS juga mempunyai tambahan strategi yaitu: strategi dalam
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bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar
zakat. Selanjutnya adalah Strategi dalam bidang aksi yang dilaksanakan
BAZ provinsi Jambi berupa program pendayagunaan zakat dengan
memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan
usaha. Sedangkan strategi pengelolaan LAZ Insan Madani Provinsi Jambi
mengunakan strategi profesional, karena kata kunci dari profesional adalah
bermutu dan berkualitas. Seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan
yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang
teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan dan
sesuai dengan aturan dan landasan hukum yang telah ditentukan.
Selanjutnya

LAZ

Insan

Madani

menambahkan

strategi

SWOT

(strengths,weakneses, opportunities, threats). Agar kedepannya bisa
meminimalisir resiko atau mengurangi permasalahan yang ada.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut:
1. Bagi BAZNAS dan LAZ Insan Madani agar lebih dapat mangsa pasar yang
lebih besar dan tepat sasaran dalam menyalaurkan dana zakatnya maka dapat
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berkolaborasi diantara dua lembaga tersebut dengan mengunakan teori
aliansi strategi.
2. Bagi BAZNAS Provinsi Jambi dalam melakukan pengelolaan zakat harus
lebih menigkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan
memeberikan pemahaman secara mendalam tentang pentingnya membayar
zakat. Sedangkan dalam pengelolaan zakat harus lebih menigkatkan strategi
dalam bidang pengumpulan pendayagunaa dan pendistribusian dengan
melakukan strategi analisis SWOT.
3. Bagi LAZ Insan Madani Provinsi Jambi dalam melakukan pengelolaan zakat
terus lebih meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan dan eksistensi
kepada masyarakat.
C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya berupa
kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali terdapat
kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan
kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi.
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Akhirnya, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada
kita semua. Amin ya rabbal’alamin

Jambi,

November 2018

Penulis,
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Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran
BAZNAS Provinsi Jambi
Tahun 2015

NO
URAIAN
1 Saldo Bulan Desember 2014
a. Zakat
b. Infaq
c. Jasa Bank
JUMLAH SALDO
2

JUMLAH

JUMLAH UANG
Rp 1,500,439,281.77
Rp 277,920,636.88
Rp 20,163,141.24

Rp 1,798,523,059.89

Penerimaan Bulan Tahun 2015
a. Zakat
b. Infaq
- Infaq Murni
- Pengembalian Modal Usaha
- Pengembalian Qardhul Hasan
c. Jasa Bank
- Bagi Hasil
- Bonus Giro
d. Penerimaan Lain-lain

Rp 2,284,783,183.00
Rp 215,884,201.00
Rp 26,850,000.00
Rp 13,750,000.00
Rp
Rp
Rp

7,946,559.92
1,302,822.01
-

JUMLAH PENERIMAAN

3

Rp 2,550,516,765.93
Rp4,349,039,825.82

Pengeluaran Tahun 2015
Zakat
a. Fakir Miskin
1.Bantuan anak sekolah
@ Rp.250.000,- Tingkat SD/MI
@ Rp.350.000,- Tingkat
SMP/M.Ts
@ Rp.500.000,- Tingkat SMA/MA
2.Bantuan Fakir Miskin Ramadhan
- Melalui UPZ
- Melalui Amilin

TOTAL

340 Org

Rp

85,000,000.00

340 Org
540 Org

Rp 119,000,000.00
Rp 270,000,000.00
Rp 398,800,000.00
Rp 240,000,000.00

- Melalui Lembaga
- Dadakan
3.Bantuan Yatim Piatu
4.Bantuan berobat

Rp
Rp
Rp
Rp

3 Org

b. Amil
- UPZ
Insentif UPZ
- Pengurus BAZDA
1.Honorarium staf
2.Parsel buah Pengurus yg sedang
sakit
3.Santunan Pengurus yang sakit
4.Transportasi Pengurus
5.Hak amil Pengurus
6. Biaya kebersihan kantor
7.Honorarium Tim Kegiatan
8.Keamanan Penyaluran Ramadhan
9.Tim penyaluran Fakir Miskin
dadakan melalui
Islamic Centre
10.Tunjangan hari raya Pengurus
11.Perjalanan Dinas Pengurus
c. Mualaf
Bantuan Muallaf
d. Riqab
e. Gharimin

Rp 124,458,404.00

f. Fisabilillah
- Insentif Guru Ngaji
-Bantuan TPA
g. Ibnu Sabil
- Bantuan melanjutkan perjalanan
Infaq
a. Pinjaman Modal Usaha
b. Bantuan Modal Usaha
Penyaluran pinjaman modal usaha
c. Bantuan Kesetiakawanan Sosial
Bantuan kesetiakawanan Pengurus
d. Bantuan dana Penelitian dan

80,000,000.00
190,000,000.00
30,400,000.00
5,000,000.00

Rp

57,600,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000.00
1,000,000.00
33,600,000.00
37,200,000.00
1,500,000.00
8,400,000.00
2,000,000.00

Rp

1,200,000.00

Rp
Rp

6,000,000.00
2,070,000.00

Rp

16,500,000.00

Rp 300,000,000.00
Rp
4,000,000.00
36

4 Org

Rp

6,000,000.00

Rp

23,000,000.00

Rp

4,000,000.00

Pengembangan
Transfortasi Ketua kegiatan
Rakernas
e. Bantuan Pinjaman Qardhul Hasan
f. Amil
- UPZ
Hak amil UPZ
- Pengurus BAZNAS
1.Perjalanan Dinas Pengurus
2.Honorarium Tim Kegiatan
Pendistribusian
g. Pengeluaran lain-lain
-Bantuan berobat
Administrasi Bank
a. Pajak
b. Materai
c. Biaya rekening (administrasi)
d. Biaya lain-lain (Buku Cek)

2

Rp

9,075,887.00

Rp

5,540,000.00

Rp

3,290,000.00

Rp

2,500,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

1,788,519.06
144,000.00
270,000.00
30,000.00

JUMLAH PENGELUARAN
SALDO
Pengembalian Sisa dana Penyaluran bantuan beasiswa dan Fakir
Miskin Ramadhan

Rp2,069,616,810.06
Rp2,279,423,016.18

Rp 101,761,449.00
Rp2,381,184,465.18

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran
BAZNAS Provinsi Jambi
Tahun 2016

NO
1

URAIAN

JUMLAH

JUMLAH UANG

Saldo Bulan Desember 2015
A. Zakat

Rp 1,867,344,060.77

B. Infaq

Rp 486,998,950.88

D. Bantuan

Rp

31,763.83

C. Jasa Bank

Rp

26,809,689.70

Jumlah Saldo

2

TOTAL

Rp 2,381,184,465.18

Penerimaan Bulan Jan-Des 2016
A. Zakat

Rp 2,467,019,011.00

Pengembalian Sisa Dana Program Kegiatan

Rp

129,200,000.00

B. Infaq
- Infaq Murni

Rp 166,193,239.00

- Pengembalian Modal Usaha

Rp

25,800,000.00

- Pengembalian Qardhul Hasan

Rp

18,400,000.00

Rp

17,918,692.42

Rp

6,482,696.00

C. Jasa Bank
- Bagi Hasil
D. Penerimaan Lain-Lain
-Pengembalian Sisa Dana Program Kegiatan
E. Bantuan Kanwil Kementerian Agama
Jumlah Penerimaan

Rp 200,000,000.00
Rp 3,031,013,638.42
Rp 5,412,198,103.60

3

Pengeluaran Jan-Des 2016

Zakat
A. Fakir Miskin
1.Bantuan Pendidikan
-Bantuan Pendidikan Tahab(Sd,Smp,Sma)

Rp 934,100,000.00

-Bantuan Pendidikan Study Akhir (S.1)

Rp

18,500,000.00

-Bantuan Biaya Kursus Mengemudi

Rp

1,300,000.00

2.Bantuan Fakir Miskin Ramadhan 1438 H
- Bantuan Konsumtif Ramadhan 1438 H

Rp 1,136,500,000.00

- Bantuan Yatim Piatu

Rp

92,000,000.00

3.Bantuan Berobat

Rp

25,250,000.00

4.Bantuan Bersalin

Rp

2,000,000.00

6.Bantuan Modal Usaha

Rp

3,000,000.00

7.Bantuan Musibah Kebakaran

Rp

20,000,000.00

Rp

174,587,316.95

B. Amil
- Upz
Insentif UPZ
- Pengurus Bazda
1.Honorarium Staf

4 Org

Rp

63,360,000.00

2. Honor Pimpinan

5 Org

Rp

96,000,000.00

3.Honor Anggota Bidang

2 Org

Rp

3,500,000.00

Rp

6,250,000.00

Rp

37,200,000.00

5.Bantuan Transfortasi

Rp

5,600,000.00

6. Biaya Kebersihan Kantor

Rp

2,800,000.00

3.Santunan Pengurus Yang Sakit
4.Insentif Hak Amil Pengurus

14 Org

7.Tunjangan Hari Raya Idul Fitri

Rp

18,480,000.00

8.Perjalanan Dinas

Rp

7,000,000.00

9.Air Minum (AQ8)

Rp

100,000.00

10.Biaya Koran (2 Bln)

Rp

180,000.00

11.Biaya Telephone

Rp

1,154,614.00

12.Biaya ATK Dan Foto Copy

Rp

2,015,386.00

13.Publikasi Media Koran

Rp

1,500,000.00

Rp

27,500,000.00

C. Mualaf
Bantuan Muallaf
D. Riqab
E. Gharimin
-Bantuan Pelunasan Biaya Sekolah

1

Rp

2,500,000.00

-Pelunasan Biaya Masuk Kuliah

1

Rp

6,500,000.00

F. Fisabilillah
- Insentif Guru Ngaji
-Bantuan Suku Anakdalam(SAD)Pelempang

Rp 407,950,000.00
1

Rp

20,357,000.00

- Bantuan Pelatihan Manajemen Masjid Melalui NU

Rp

20,000,000.00

- Bantuan Pembangunan Fisik Masjid
- Bantuan Pembangunan Fisik Madrasah Dan
Ponpes

Rp

135,000,000.00

Rp

30,000,000.00

Rp

10,050,000.00

H.Biaya Pajak Bank

Rp

1,937,896.96

I. Biaya Administrasi Bank

Rp

1,066,303.69

J. Biaya Mataerai (Bank Syariah Mandiri)

Rp

72,000.00

Rp

22,000,000.00

G. Ibnu Sabil
- Bantuan Melanjutkan Perjalanan

Infaq
A. Pinjaman Modal Usaha
B. Bantuan Fisik Keagamaan

-Bantuan Untuk Madrasah

Rp

4,000,000.00

-Bantuan Pembangunan Masjid

Rp

40,000,000.00

- Bantuan Korban Kebakaran

Rp

15,000,000.00

- Bantuan Sunatan Massal

Rp

5,000,000.00

- Bantuan SAD Di Pelempang

Rp

19,590,000.00

- Bantuan Perjalanan Muallaf (Pulang Ke Daerah)

Rp

500,000.00

- Santunan Uang Duka

Rp

4,600,000.00

- Bantuan Cetak Buku (Disertasi)

Rp

3,000,000.00

- Bantuan Biaya Pendidikan Akhir

Rp

5,000,000.00

- Bantuan Modal Usaha

Rp

2,000,000.00

- Santunan Berobat

Rp

10,500,000.00

- Bantuan Bedah Rumah

Rp

95,000,000.00

- Bantuan Rehap Rumah

Rp

15,000,000.00

- Berbuka Puasa Bersama

Rp

2,500,000.00

- Perjalanan Dinas Pengurus Dan Staf

Rp

41,288,000.00

- Biaya Survey Lapangan

Rp

3,655,000.00

- Honor Kebersihan Dan Pelayan Kantor

Rp

3,150,000.00

- Transportasi Pengurus Bulanan

Rp

28,000,000.00

- Operasional Tim Audit Internal

Rp

9,100,000.00

- Biaya Transfortasi Penyerahan Bantuan

Rp

1,258,000.00

- Kegiatan Simba Dan Rakor

Rp

33,687,000.00

- Kegiatan Renstra Baznas Se-Provinsi Jambi

Rp

35,800,000.00

- Honorarium Tim Kegiatan Pendistribusian

Rp

33,080,000.00

-Biaya Telpon

Rp

6,802,536.00

-Biaya Pulsa Modem

Rp

305,000.00

C. Bantuan Kesetiakawanan Sosial

D. Dana Sdm Dan Umum

-Pembelian Atk

Rp

8,605,700.00

-Biaya Konsumsi Rapat Pengurus

Rp

2,830,000.00

-Pembayaran Koran

Rp

810,000.00

-Pembelian Buah Untuk Pengurus Sakit

Rp

250,000.00

-Air Minum Kantor (AQ.8)

Rp

334,000.00

-Konsumsi Lembur

Rp

400,000.00

-Service Infocus

Rp

850,000.00

-Service Printer

Rp

466,000.00

-Biaya Kirim Surat

Rp

910,040.00

-Pembelian Materai

Rp

1,138,000.00

-Pembelian Printer

Rp

1,600,000.00

-Penggantian Sparevpart Printer

Rp

2,175,000.00

-Penggantian Ban Mobil Rental

Rp

200,000.00

-Pembelian F;Ashdisck 16 GB

Rp

225,000.00

-Pembelian Ram Ddr 2 Vgen

Rp

390,000.00

-Cart Canon 726

Rp

200,000.00

-Pembuatan Spanduk

Rp

1,150,000.00

-Cetak Kalender 2017

Rp

11,000,000.00

-CD Foto Gubernur Dan Wagub

Rp

50,000.00

-Pembuatan Stempel

Rp

215,000.00

-Gula Dan Sabun

Rp

266,740.00

E. Bantuan Pinjaman Qardhul Hasan

Rp

35,500,000.00

F. Insentif Upz

Rp

8,987,342.40

Rp

15,000,000.00

Rp

5,024,000.00

-Biaya Surat Kabar (Koran)

- Bantuan Korban Banjir
G. Pengeluaran Lain-Lain
- Bantuan Posyandu

H. Biaya Pajak Bank

Rp

559,748.76

I. Biaya Administrasi Bank

Rp

713,425.84

J. Biaya Materai (Bank Syariah Mandiri)

Rp

72,000.00

Rekening Bantuan

Rp

JUMLAH PENGELUARAN
SALDO

200,111,790.78

Rp 4,055,159,841.38
Rp 1,357,038,262.64

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran
BAZNAS Provinsi Jambi
Tahun 2017
NO
I

URAIAN

JUMLAH JUMLAH UANG

Saldo Bulan Desember 2016
a. Zakat
b. Infaq
d. Bantuan

Rp 1,100,262,618.72
Rp 256,571,716.57
Rp
203,926.95

JUMLAH SALDO
II

III

Rp 1,357,038,262.24

Penerimaan Bulan Jan-Des 2017
Zakat Murni
Infak
- Infaq Murni
- Pengembalian PQH
- Pengembalian PMU
Jasa Bank
- Bagi Hasil Giro dan Deposito
Penerimaan Lain-lain
- Bantuan BAZNAS Pusat (untuk bantuan
Pendidikan
- Dana bantuan Kementerian Agama
- Dana Deposito
- Dana Bunga Bank BRI
- Pindah buku dana
- Pengembalian dana kegiatan
Penerimaan tahun 2017
Total Penerimaan tahun 2017

Pengeluaran Jan-Des 2017
ZAKAT
1 AMIL PENGURUS
Honor Staf

TOTAL

Rp 2,242,659,392.60
Rp 809,412,685.66
Rp 28,700,000.00
Rp 27,900,000.00
Rp

35,529,110.14

Rp 774,800,000.00
Rp 100,000,000.00
Rp 480,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 33,956,535.50
Rp 40,743,921.95
Rp 4,603,701,645.85
Rp 5,960,739,908.09

4 Org

Rp

73,560,000.00

Honor Pimpinan
Honor Anggota Bidang
Insentif Amil Pengurus
- Bantuan Berobat
- Makan minum Pengurus
- Pembelian kertas
- Insentif Kegiatan Pendistribusian
- THR Pengurus Idul Fitri 1438 H
- Perjalanan Dinas
- Publikasi koran
- Uang duka pengurus
Insentif Amil UPZ
2 BANTUAN FAKIR MISKIN
- Bantuan FM Berobat (Mustahik)
- Bantuan pemasangan listrik
- Bantuan FM Kebakaran
- Bantuan Konsumtif
- Bantuan tunai langsung (modal usaha)
- FM Konsumtif Ramadhan 1438 H (UPZ)
- FM Konsumtif Ramadhan 1438 H (Pengurus)
- FM Konsumtif Ramadhan 1438 H (Kelurahan)
- FM Yatim Piatu Ramadhan
- FM melalui Lembaga
- FM Ramadhan (Islamic Center)
- Instalasi air bersih
- Bantuan sunatan massal

5 Org
2 Org
9 Org
2 Org

53 Org

Rp 96,000,000.00
Rp
6,000,000.00
Rp 39,150,000.00
Rp
4,000,000.00
Rp
100,000.00
Rp
58,000.00
Rp 11,750,000.00
Rp 18,480,000.00
Rp
8,962,500.00
Rp
500,000.00
Rp
500,000.00
Rp 59,717,157.34
Rp
Rp 25,000,000.00
Rp
1,500,000.00
Rp 13,000,000.00
Rp 84,000,000.00
Rp 322,000,000.00
Rp 489,500,000.00
Rp 181,500,000.00
Rp 85,100,000.00
Rp 25,800,000.00
Rp
7,500,000.00
Rp 42,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 12,400,000.00

3 BANTUAN IBNU SABIL

53 Org

Rp

11,850,000.00

4 BANTUAN MUALLAF

65 Org

Rp

33,000,000.00

5 BANTUAN FISABILILAH

477 Org

Rp 238,500,000.00

6 BANTUAN GHORIM
- Pelunasan hutang Kuliah
- Bantuan Study S.3
- Bantuan kegiatan sosialisasi DMI

1 Org
1 Org
1X

Rp
Rp
Rp
Rp

14 Org

34 Dinas
14 Org
1 Org
3 Org
168 Org
322 Org
979 Org
363 Org
400 Org
86 Org
3Lembaga
84 Org

1,400,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00

- Bantuan Study akhir
- Bantuan TPA/Masjid/Madrasah

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

18 Org
1X

Rp
Rp

65,500,000.00
3,000,000.00

Pusat kajian strategi

Rp

6,000,000.00

Biaya Materai

Rp

30,000.00

Pajak Bank

Rp

2,604,991.59

Biaya Administrasi Bank

Rp

564,513.67

Pembentukan Deposito

Rp 480,000,000.00

New Deposito

Rp 362,000,000.00

INFAK
Bantuan Transfortasi Amil
Biaya kebersihan kantor/pelayan kantor
Biaya Perjalanan Dinas
- Honorarium keg.penyaluran
Penggadaan
- CPU untuk Keuangan
Amil UPZ
- Insentif Amil
Kesetiakawanan Sosial
- Biaya besuk/berobat Keluarga dan Pengurus
- Pernikahan anak Pengurus
- Air minum untuk sumbangan Penguburan
- Buka puasa bersama Pengurus
- Bantuan Peringatan Haerganas
PQH
- PQH Pengurus
- PQH Permohonan
Biaya Telepon
Biaya ATK
Biaya Foto Copi
Jilid Laporan Tahunan

Rp
Rp 19,600,000.00
Rp
3,500,000.00
Rp 26,240,000.00
Rp
3,475,000.00
Rp
Rp 10,500,000.00
Rp
Rp
7,062,665.00
Rp
Rp 10,600,000.00
Rp
1,000,000.00
Rp
1,125,000.00
Rp
2,403,500.00
Rp
5,000,000.00
Rp
Rp 22,000,000.00
Rp 146,000,000.00
Rp
8,286,535.00
Rp
3,808,000.00
Rp
619,580.00
Rp
546,500.00

14 Org
1 Org

12 Biaya koran harian
13 Publikasi
- Ucapan BZN ultah Jambi
- Penyerahan bantuan sembako
- Biaya cetak BAZNAS untk khutbah Jum'at
- Biaya publikasi media koran
- Pembuatan spanduk
- Upah pasang spanduk
- Sablon Perahu
- Perbaikan Baliho
14 Perpanjangan Website
15 Biaya Survey Lapangan
16 Operasional Tim Audit
17 Biaya Transpor penyerahan bantuan
18 Biaya Tim Kegiatan/Penyerahan bantuan
19 Pengadaan sarana kantor
20 Konsumsi Rapat
- Rapat
- Kunjungan Tamu
- Keg atau program
21 Pemeliharaan Kantor
- Kebersihan dan tata ruang kantor
- Service laptop/Komputer/CPU/Printer
22 Pembelian Materai
23 Biaya Kirim surat
24 Gula dan sabun
25 Air Minum
26 Transfortasi Kegiatan
27 Pendistribusian bantuan pddkan Hiswana Migas
28 Rental mobil
29 Isi pulsa modem
30 Biaya Materai
31 Pajak Bank
32 Biaya Administrasi Bank
DANA BANTUAN

Rp
755,000.00
Rp
5,000,000.00
Rp
500,000.00
Rp
500,000.00
Rp
4,750,000.00
Rp
1,000,000.00
Rp
1,700,000.00
Rp
100,000.00
Rp
100,000.00
Rp
150,000.00
Rp
1,700,000.00
Rp
Rp
Rp
450,000.00
Rp 13,950,000.00
Rp
8,050,000.00
Rp
Rp
1,280,700.00
Rp
2,867,250.00
Rp
334,000.00
Rp
Rp
1,031,200.00
Rp
800,000.00
Rp
903,000.00
Rp
696,850.00
Rp
298,900.00
Rp
327,000.00
Rp
550,000.00
Rp 284,675,000.00
Rp
650,000.00
Rp
250,000.00
Rp
102,000.00
Rp
3,029,039.79
Rp
324,182.09

1
2
3
4
5
6
7

Keg.Kemenag
Pajak Rek.Bantuan
Rek.bantuan pddk pusat
Rek.bantuan pddk pusat
Uang monitoring
Keg.Pembinaan beasiswa
Rek.bantuan pddk pusat
LAIN-LAIN
1 Korek tdk ada keterangan
2 Biaya buku chegue
Jumlah
TOTAL

Rp 100,000,000.00
Rp
1,072,623.65
Rp 15,000,000.00
Rp 708,045,000.00
Rp 29,475,000.00
Rp
2,500,000.00
Rp 15,489,375.17
Rp
600,000.00
Rp
100,000.00
Rp 4,329,400,063.30
Rp 1,631,339,844.79

