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MOTTO

َٰٓ
۟ ُ ين َءامن ُ َٰٓو ۟ا أَنفِق
ۖض
ِ َوا ِمن طَيِّ َٰب
َ َ َٰيَأَيُّهَا ٱلَّ ِذ
ِ ْت َما َك َسبْتُ ْم َو ِم َّمآَٰ أَ ْخ َرجْ نَا لَ ُكم ِّم َن ْٱْلَر
۟ َل أَن ت ُ ْغ ِمض
۟ َو ََل تَيَ َّم ُم
َٰٓ َّ اخ ِذي ِه ِإ
َ وا ْٱلخَ ِب
ُوا ِفي ِه ۚ َوٱ ْعلَ ُم َٰٓو ۟ا
َ ُيث ِم ْنهُ تُن ِفق
ِ َون َولَ ْستُم ِبـ
َّ أَ َّن
ٱَّللَ َغ ِن ٌّى َح ِميد
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Mahaterpuji” (QS. AlBaqarah [2]:267).1

1

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya: Juz 1, (Bandung:
SYGMA), hlm. 45.
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ABSTRAK
Daarut Tauhiid Peduli adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di
bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
dan Wakaf (ZISWAF). DT Peduli merupakan dari lembaga amil zakat nasional
yang didirikan pada 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar yang tersebar
diseluruh daerah Indonesia. Sebagai lembaga pengelola zakat yang harus bukti
nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran
dan berhasil mengentaskan kemisikinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk: (1) Mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk
pemberdayaan ekonomi umat pada program Desa Ternak Mandiri LAZ DT Peduli
Jambi. (2) Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pengembangan pada
program Desa Ternak Mandiri LAZ DT Peduli Jambi.
Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan
data-data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama,
Efektifitas dari pendayagunaan zakat produktif pada program Desa Ternak
Mandiri (DTM) LAZ DT Peduli Jambi melalui studi kelayakan bisnis,
penyuluhan, pengawasan serta evaluasi dan memberdayakan 20 KK mustahik
dengan rincian jumlah bantuan Rp. 193.000.000 diberikan berupa hewan ternak
bebek petelur, Pakan selama 3 bulan, dan material lainnya. Kedua, seiring
perjalanannya waktu program desa ternak mandiri mengalami faktor-faktor
masalah baik dari LAZ DT Peduli Jambi, Karena pembinaan hanya dilakukan satu
bulan sekali dan terbatasnya tim yang turun saat pembinaan. Sehingga program
desa ternak mandiri belum secara optimal dikarenakan jarak tempuh yang jauh
sehingga mustahik tidak terkoordinir. Dan juga, tidak ada pembina khusus dan tim
khusus dan belum ada sanksi yang tegas untuk mustahik yang tidak datang saat
pembinaan setiap bulannya. Faktor dari mustahik desa ternak mandiri LAZ DT
Peduli, mustahik tidak mengikuti pembinaan secara rutin sebulan sekali yang telah
ditetapkan oleh pihak LAZ DT Peduli Jambi. Sehingga tidak memahami apa yang
harus dilakukan dan berakibat tidak berjalannya usaha dengan optimal, terbukti
dengan banyaknya hewan ternak yang mati. Selanjutnya, ketua kelompok tidak
selalu mengkoordinir anggota kelompok untuk ikut pembinaan. Dan juga, pakan
ternak bebek lebih mahal daripada hasil yang didapat. Adanya hama seperti ular,
buaya dan biawak disekitar lokasi yang mengakibatkan banyak hewan ternak mati
dan tidak sesuainya keinginan hewan ternak untuk dibudidayakan oleh mustahik.
Maka dari faktor-faktor tersebut LAZ DT Peduli Jambi melakukan pengembangan
melalui desa ternak mandiri dengan menggantikan bebek ke beberapa hewan
seperti ayam, mentok, dan kambing. Harapannya dapat dikelola dengan baik oleh
mustahik.
Kata Kunci: Optimalisasi, Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan,
LAZ
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ABSTRACT
Daarut Tauhiid Peduli is a non-profit organization engaged in the
collection (fundraising) and utilization of Zakat, Infaq, Alms and Waqf (ZISWAF).
DT Peduli is a national amil zakat institution which was founded on June 16,
1999 by K.H. Abdullah Gymnastiar spread throughout Indonesia. As an
institution that manages zakat, it must provide real evidence to the community in
the utilization of productive zakat that is right on target and succeeds in
alleviating poverty. Therefore, this research aims to: (1) Determine the
optimization of the use of productive zakat for community economic empowerment
in the LAZ DT Peduli Jambi program in the Desa Ternak Mandiri (DTM) . (2)
Knowing the inhibiting factors in the LAZ DT Peduli Jambi program in the
Independent Livestock Village. This study uses a qualitative method. The method
used to collect data in this study is through interviews, observation and
documentation. The results of this study concluded as follows: First, the
effectiveness of productive zakat utilization in the LAZ DT Peduli Jambi desa
ternak mandiri program through a business feasibility study, counseling,
monitoring and evaluation and empowering 20 mustahik families with details of
the amount of assistance of Rp. 193,000,000 were given in the form of laying
ducks, feed for 3 months, and other materials. Second, over time the independent
desa ternak mandiri program experienced problem factors both from LAZ DT
Peduli Jambi. Because coaching is only carried out once a month and there are
limited teams that participate during coaching. So that the independent desa
ternak mandiri program has not been optimal because of the long distance so that
the members are not coordinated. Also, there are no special coaches and special
teams and there are no strict sanctions for recipients who do not come during
coaching every month. Factors from the recipients of LAZ DT Peduli independent
farm village assistance, recipients do not follow the routine training once a month
that has been set by LAZ DT Peduli Jambi. So that they do not understand what to
do and result in not running the business optimally, as evidenced by the large
number of dead livestock. Furthermore, the group leader does not always
coordinate group members to participate in coaching. And also, animal feed is
more expensive than the results obtained. The presence of pests such as snakes,
crocodiles and monitor lizards around the location which results in many
livestock dying and the recipient's desire for livestock to be cultivated is not
suitable. So from these factors LAZ DT Peduli Jambi is developing through an
independent desa ternak mandiri by replacing ducks with several animals such as
chickens, stuck, and goats. The hope is that it can be managed well by the
recipient.
Key Words: Optimization, Utilization, Productive Zakat, Empowerment, LAZ
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Zakat salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat
Islam. Zakat juga amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis
serta sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.2 Di dalam al-Qur’an
telah disebutkan cukup banyak ayat yang menyejajarkan kewajiban berzakat
dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi
urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang,
salah satu ayat al-Qur’an yang menyejajarkan zakat dengan ibadah shalat
sebagaimana firman Allah:

۟ وا ٱل َّز َك َٰوةَ َوٱرْ َكع
۟ ُصلَ َٰوةَ َو َءات
۟ َوأَقِي ُم
َّ وا ٱل
ين
َ ُوا َم َع ٱل َٰ َّر ِك ِع
Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]:43).3
Salah satu aspek ajaran Islam yang belum ditanggapi secara serius adalah
penciptaan kemiskinan dengan mengoptimalkan penghimpunan dan pemanfaatan
Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf (ZISWAF). Meski umat Islam Indonesia
merupakan jumlah terbesar di dunia, namun mereka memiliki potensi dana
ZISWAF yang sangat baik.
Kemiskinan merupakan masalah besar bagi umat manusia dan tidak sedikit
umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan. Karena itu seperti sabda
Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.4
Indonesia

sebagai

negara

berkembang tidak

lepas

dari

adanya

permasalahan di bidang ekonomi, salah satunya yaitu kemiskinan. Di Provinsi
Jambi sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Hasil

verifikasi dan

identifikasi persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2019
2

Najma Siti ”Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat
Islam” Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, hlm. 145.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya: Juz 1, (Bandung:
SYGMA), hlm. 7.
3

4

Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), cet. Ke-2, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.24
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2

menunjukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur persentase tertinggi sebesar 11.54
persen.
Hasil verifikasi dan identifkasi penduduk miskin Provinsi Jambi secara
lengkap adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin Provinsi Jambi
Kabupaten/Kota

Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2015

2016

2017

8.16

7.48

7.45

7.07

7.13

9.8

9.95

9.43

8.88

8.48

Sarolangun

10.29

9.33

8.87

8.73

8.45

Batanghari

10.69

10.79

10.33

10.23

9.75

4.63

4.3

4.37

4.05

3.83

Tanjung Jabung Timur

14.17

12.76

12.58

12.38

11.54

Tanjung Jabung Barat

12.63

11.81

11.32

11.1

10.56

Tebo

7.12

6.87

6.79

6.58

6.47

Bungo

5.7

5.99

5.82

5.78

5.6

Kota Jambi

9.67

8.87

8.84

8.49

8.12

Kota Sungai Penuh

3.43

3.13

2.78

2.76

2.81

Kerinci
Merangin

Muaro Jambi

2018

2019

Sumber: Badan Pusat Statistik
Pengentasan kemiskinan merupakan suatu jalan yang harus diambil pihak
penyelenggara pemerintahan. Salah satu cara pengetasan kemiskinan tersebut
dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan
berupa dana zakat kepada yang membutuhkan. Beberapa lembaga yang bertugas
menghimpun dana zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional potensi zakat secara
nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total
Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan
dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, potensi zakat rumah tangga secara

3

nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang
kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan.
Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional.5 Jumlah dan prosentase dari
masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.2 Potensi terbesar berasal
dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.
Tabel 1.2
Potensi Zakat Nasional
Keterangan

Potensi Zakat

Presentase Terhadap
PDB

Potensi Zakat Rumah Tangga

Rp. 82,7 Triliun

1,30%

Potensi Zakat Industri Swasta Rp. 114,89 Triliun

1,80%

Potensi Zakat BUMN

Rp. 2,4 Triliun

0,04%

Potensi Zakat Tabungan

Rp. 17 Triliun

0,27%

Total Potensi Zakat Nasional

Rp. 217 Triliun

3,40%

Sumber: Riset BAZNAS
Melihat potensi BAZNAS maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu
Indonesia keluar dari masalah ekonomi yaitu kemiskinan. Sebaiknya potensi
tersebut dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai
salah satu instrumen dalam mensukseskan pengetasan kemiskinan. Karena itulah,
zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus
dioptimalkaan secara produktif berupa memberi bantuan modal usaha dan tidak
sekedar menyantuni orang miskin secara kosumtif.
Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan
kepada mustahik (penerima) tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan
untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat
memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.6 Jika kita mampu mengelola

5

Hidayati Nur Putri dkk “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha
Industri Rumahan (Studi pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung” IJIBE, Vol. 02
No. 01 2020, hlm. 2.
6
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008, hlm. 6.
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pendayagunaan zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan
berpengaruh

pembangunan

ekonomi

Indonesia

dan

tujuannya

untuk

mengentaskan kemiskinan.7
Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses, atau metedologi untuk
membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau kepuasan) menjadi lebih
sempurna, fungsional, atau lebih efektif.8 Sesungguhnya tujuan zakat tidak
sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan
yang lebih maksimal yaitu melalui pendayagunaan zakat secara produktif untuk
berdayakan dan menyejahterakan ekonomi umat.
Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum
tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai
kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber
daya (dana zakat) secara maksimal sehingga zakat tersebut efektif dan efesien
untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dalam mengukur efektivitas
pendayagunaan zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan
indikator-indikator sebagai berikut: Studi kelayakan bisnis, penyuluhan,
pengawasan, evaluasi.9
Pemberdayaan merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk
berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu
memanfaatkan daya (power) yang dimilikinya. 10 Pada konsep memberdayakan
ekonomi umat perlu adanya bimbingan baik itu pengenalan masalah, motivasi
sosial, keterampilan dan manajemen usaha, pengembangan usaha, dan organisasi
kemitraan usaha.11 Banyak dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan inovasi
untuk pemberdayaan ekonomi umat menggunakan dana zakat yang dihimpunnya,
salah satunya lembaga amil zakat Daarut Tauhid (DT) Peduli Jambi.
7

Yaqin Ainol ”Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan”
Iqtishadia, Vol. 2 No. 2 Desember 2015
8
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800
9
Hidayati Nur Putri dkk “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha
Industri Rumahan (Studi pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung” IJIBE, Vol. 02
No. 01 2020, hlm. 5.
10
Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, Jakarta: Departemen
Agama RI, 200, hlm. 369.
11
Ibid, hlm. 369.
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DT Peduli Jambi merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional cabang
Jambi yang berfokus pada zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara
professional, amanah, dan berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan
masyarakat. Beberapa keunggulan dari DT Peduli Jambi sebagai salah satu LAZ
yang ada di provinsi Jambi telah memiliki masing-masing pilar dalam
menjalankan program-programnya seperti Pilar Ekonomi, Pilar Pendidikan, Pilar
Dakwah, Pilar Kesehatan, dan Pilar Sosial dan Kemanusiaan, sehingga kinerja
masing-masing bidang bisa fokus terhadap program kerja bidangnya tersendiri.
Dalam

rangka

pemberdayaan

ekonomi

umat

LAZ

DT

Peduli

mengeluarkan program yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM). Program ini
merupakan bagian dari Pilar Ekonomi yang diperuntukan bagi masyarakat didesa
yang memliki potensi untuk dibudidayakan hewan ternak. Desa ternak mandiri
merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di
perdesaan melalui entripoint penitipan hewan, untuk dikelola serta atas dasar
kesepakatan bersama. Serta dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Program
LAZ DT Peduli Jambi yang menaungi LAZ DT Peduli Jambi yaitu Ahmad Yulis:
“Hadirnya program ini sebagai bentuk salah satu program kerja Bidang Pilar
Ekonomi LAZ DT Peduli Jambi. Sebelum entripoint penitipan hewan untuk
dikelola, tentunya kami dari tim akan survei terlebih dahulu keadaan desa yang
akan kami berikan hewan ternak dan penerima memenuhi asnaf. Maka jika desa
dan mustahik yang di survei memiliki kriteria sesuai dengan syarat penerima zakat
produktif dari LAZ DT Peduli Jambi seperti memenuhi asnaf fakir miskin,
memiliki skill untuk usaha yang akan dibukanya nanti dan dan keadaan desanya
mendukung, maka ini sudah masuk dalam kategori penerima zakat produktif yang
LAZ DT Peduli Jambi akan berikan”.12
Program desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi berdiri pada tahun
2018. Pada saat ini baru memiliki satu desa binaan yaitu Desa Catur Rahayu, Kec
Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi. Melihat dari tingkat presentase
kemiskinan di provinsi Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan
presentase kemiskinan tertinggi. Sehingga pemberdayaan ekonomi pada program
desa ternak tepat sasaran untuk pengetasan ekonomi umat.
12

Wawancara dengan Ahmad Yulis selaku Kepala Program LAZ Daarut Tauhiid Peduli
Jambi tentang kriteria desa penerima program desa ternak, tanggal 6 Desember 2020.
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Tabel 1.3
Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program DTM LAZ DT Peduli
Jambi 2018-2019
No
1

Bantuan
Modal Material

Rincian
Bibit bebek

Volume

Jumlah Dana

1.000 Rp. 75.000.000

petelur
Material kandang

20 Rp. 30.000.000

Pakan selama 3

20 Rp. 55.000.000

bulan
Biaya material

20 Rp. 5.000.000

lain
2

Pelatihan

Pembentukan

20 Rp. 1.000.000

kelompok

3

Personal

Pelatihan 1

20 Rp. 2.500.000

Pelatihan 2

20 Rp. 2.500.000

Pelatihan 3

20 Rp. 2.500.000

Paket materi dll

20 Rp.

300.000

Tenaga local

6 Rp. 6.000.000

Tenaga

6 Rp 12.000.000

Pendamping

pendamping
kontrak
4

Administrasi

Laporan

20 Rp. 1.000.000

penerima
manfaat
Administrasi

2 Rp.

500.000

pendamping
Total
Keterangan

Rp.193.300.000

Total dari 20 orang/KK yang dibina, 10 orang
yang aktif dan 10 orang yang tidak aktif

Sumber: Dokumentasi Program Pemberdayaan LAZ DT Peduli Jambi 2019
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Pada tabel 1.3, terlihat bahwa LAZ DT Peduli Jambi dari tahun 2018 telah
mendirikan program pemberdayaan desa ternak mandiri, seiring berjalannya
program desa ternak mandiri terdapat permasalahan yang di hadapi oleh mustahik
maupun LAZ DT Peduli yang menyebabkan terjadinya ada mustahik yang aktif
dan tidak aktif. Dan berlanjut pada permasalahan tidak efektifnya dari
pendayagunaan zakat pada program desa ternak mandiri. Padahal, LAZ DT Peduli
Jambi sudah menerapkan studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan, dan
evaluasi. Sebagaimana wawancara kepada Nur Alsa selaku Pimpinan LAZ DT
Peduli Jambi:
“Program Desa Ternak Mandiri (DTM) ini sudah berjalan selama 3 tahun di Desa
Catur Rahayu. Sejak tahun 2018, LAZ DT Peduli Jambi melakukan
pendayagunaan zakat secara produkftif untuk pemberdayaan ekonomi umat
dengan pemberian hewan ternak yaitu bebek. Selama 3 tahun itu juga banyak
mengalami permasalahan, ada mustahik yang aktif dan tidak aktif. Dan belanjut
pada tidak efektifnya pada pendayagunaan zakat. Padahal sudah melakukan studi
kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi pada program desa
ternak mandiri agar berjalan dengan sesuai prosedur”.13
Bedasarkan permasalahan yang terjadi ini peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif
untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Desa Ternak Mandiri LAZ
Daarut Tauhiid Peduli Jambi”
B. Identifikasi Masalah
1. Pada pelaksanaannya ada mustahik yang aktif dan tidak aktif pada program
desa ternak.
2. Tidak efektifnya dari pendayagunaan zakat produktif pada program desa
ternak mandiri.
C. Batasan Masalah
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah. Maka, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti satu
program zakat produktif LAZ DT Peduli Jambi, yaitu DTM (Desa Ternak
Mandiri).
13

Wawancara Kepada Nur Alsa selaku Pimpinan Daarut Tauhiid Pedili Jambi, pada 6
Desember 2020.
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D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan
ekonomi umat pada program desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan upaya pengembangan pada program desa
ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi?
E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan
ekonomi umat pada program desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya pengembangan pada program
desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi.
F. Manfaat Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fikih muamalah.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
menambah pemahaman tentang zakat produktif.
2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam
menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat produktif.
3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu
memberikan informasi mengenai impelemntasi pendayagunaan zakat
produktif .
G. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulisan perlu
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil
penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah
sebagai berikut:
Bab I

: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Batasan Masalah
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D. Rumusan Masalah
E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian
G. Sistematika Penulisan
Bab II

: KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN
A. Landasan Teori
B. Penelitian sebelumnya yang relevan

Bab III

: METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian
B. Metode Penelitian
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Bab IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian
B. Hasil Penelitian
C. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab V

: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
C. Penutup

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN
A. Landasan Teori
1. Optimalisasi
Optimalisasi ialah suatu tindakan meningkatkan atau mengoptimalkan.
Dimana untuk hal tersebut diperlukan intensifikasi dan ektensifikasi subjek
dan objek pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi
adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling
menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi,
pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling
baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu
tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah
desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna,
fungsional, atau lebih efektif.
Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu
keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan
adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil
yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. 14
Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu
tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. 15
a. Tujuan
Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau
minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila

tujuan pengoptimalan

berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan
minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan
dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus
disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

14

Hotnair siringoringo, Pemograman Linear:Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta:
Graha Ilmu,2005), hlm.4
15
Krisna Amelia Yuniar, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat
terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi, IAIN Tulungagung 2017), hlm.17
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b. Alternatif keputusan
Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia
menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan
dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan
yang perlu dipertimbangkan dengan baik.
c. Sumberdaya yang dibatasi
Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas.
Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.
2. Zakat
a. Pengertian Zakat
Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus
Mu’jam Al-Wasith disebutkan beberapa makna kata zakat, antara lain:16
1) Bertanbah
2) Tumbuh
3) Keberkahan
Bedasarkan mazhab-mazhab dari keempat dari ulama jumhur,
terdapat definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan
definisi dan batasan yang berbeda-beda.
1) Al-Hanafiyah
Secara pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah
memperoleh batasan tentang istilah zakat dengan definisi berikut:
“Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orangorang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan
mengaharapkan keridaan-Nya”.17
Definisi dari Al-Hanafiyah ini memang terasa masih agak kurang
spesifik, karena hanya menyebutkan bahwa unsur-unsurnya harus
khusus , tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusus itu
sendiri.
16

Sarwat Ahmad, Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2019, hlm. 3
17
Ibid, hlm. 4
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2) Al-Malikiyah
Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah sudah cukup lengkap.
Intinya, Mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan
kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan
zakat serta ketentuan adanya haul (putaran setahun) yang harus
dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga
menekankan sumber harta keseluruhannya yaitu dari barang tambang
dan sawah.
Dalam mazhab ini, pengertian zakat seakan ingin menegaskan
menjadi:
”Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai
nisab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya
selain barang tambang dan sawah”.18
3) As-Syafi’yah
Mazhab Asy-Syafi’yah mendefinisikan zakat secara istilah dalam
fikih sebagai berikut:
“Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan
cara tertentu”.19
4) Al-Hanabilah
Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan zakat secara istilah dalam
fikih sebagai berikut:
“Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan
kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu”.20
Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih,
sebagaimana ditulis oleh beberapa fukaha (ahli fikih), tercatat beberapa
redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang
dikemukakan oleh para fukaha adalah:
Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial
bagi para aghniya’ (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas
18

Ibid, hlm. 5
Ibid, hlm. 5
20
Ibid, hlm. 6
19
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minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk
menciptakan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin alKhathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik
(penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).21
Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan
persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya
untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan memenuhi
persyaratan tertentu.22
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa zakat merupakan harta dari orang yang wajib membayarnya kepada
orang yang berhak menerimanya atau harta dari umat untuk umat. Zakat
dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta
membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan
dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk
masyarakat sejahtera dan mengetaskan kemiskinan.
b. Dasar Hukum Zakat
Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim
yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum
kewajiban mengeluarkan zakat adalah:
1. Al-Baqarah [2]:43

۟ وا ٱل َّز َك َٰوةَ َوٱرْ َكع
۟ ُصلَ َٰوةَ َو َءات
۟ َوأَقِي ُم
َّ وا ٱل
ين
َ ُوا َم َع ٱل َٰ َّر ِك ِع
Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah
beserta orang-orang yang rukuk.”23
2. Al-Taubah [9]:103

ك َس َكن لَّهُ ْم
َ َصلَوَٰ ت
َ صلِّ َعلَ ْي ِه ْم ۖ ِإ َّن
َ ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا َو
َ ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َٰ َو ِل ِه ْم

21

Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 259.
22
Didin Hafidhudhin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002,
hlm. 7.
23
Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30, n.d., hlm. 7
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َّ َو
ٌعلِيم
َ ٱَّللُ َس ِميع
Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman
jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”24
3. Al-Baqarah [2]:267

َٰٓ
۟ ُين َءامنُ َٰٓو ۟ا أَنفِق
ۖض
ِ َوا ِمن طَيِّ َٰب
َ َ َٰيَأَيُّهَا ٱلَّ ِذ
ِ ْت َما َك َس ْبتُ ْم َو ِم َّمآَٰ أَ ْخ َرجْ نَا لَ ُكم ِّم َن ْٱْلَر
۟ َل أَن تُ ْغ ِمض
۟ َو ََل تَيَ َّم ُم
َٰٓ َّ اخ ِذي ِه ِإ
َ وا ٱ ْل َخ ِب
ْ ُوا ِفي ِه ۚ َوٱ
علَ ُم َٰٓو ۟ا
َ ُيث ِم ْنهُ تُن ِفق
ِ َون َولَ ْستُم ِبـ
ٱَّلل َغنِ ٌّى َح ِميد
َ َّ أَ َّن
Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang
buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya,
Mahaterpuji.”25
Selain dasar hukum Al-Qur’an, jug terdapat di dalam hadits-hadits
Nabi, antara lain:

Artinya: “Abdullah bin Yusuf bercerita padaku, Malik memberi kabar
pada Nafi’ bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah saw
mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ (3, 1 liter) dari
makanan kurma atau syair (gandum) atas tiaptiap orang merdeka
atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim”.26

24

Ibid, hlm. 203
Ibid, hlm. 45
26
Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al- Mughirah bin Bardijbah
Al-Jukfi Al Bukhari, Shohih Bukhori, Lebanon: Darul Kitab al-Alamiyah, 1992, hlm. 466
25
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Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh setiap umat islam dengan syarat-syarat tertentu.
Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal zakat yang
dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang
no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga
diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqoh.27
c. Tujuan Zakat
Zakat merupakan instrumen ekonomi ajaran Islam yang menjadikan
sebagai ibadah maliah ijtima’iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk
membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan
dunia dan akhirat. Tujuan di syari’atkan zakat adalah sebagi berikut:28
1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari
kesulitan perekonomian.
2. Menjadi solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang
yang berutang, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3. Mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati pada jiwa.
2. Zakat Produktif
a. Pengertian Zakat Produktif
Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris
“productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak
hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil
baik.
Dalam penelitian ini pengertian dari produktif yaitu berkonotasi
kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata
yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat,

27
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Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 37
28
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sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam
pendistribusiannya bersifat produktif.29
Dapat kita pahami bersama bahwa sampai saat ini umat Islam
masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. Ini berarti permasalahan
pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah
besar Negara yang justru berpenduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu
untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut hadirlah pemikiran inovatif
dari para ahli ekonomi islam untuk mengembangkan sistem baru dalam
pendstribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan
cara produktif.30
Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang
dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus,
dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif berarti adalah
zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak
dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha
mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi
kebutuhan secara terus-menerus.31
b. Pendistribusian Zakat Secara Produktif
Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana
zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran
dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan
menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil
kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kelompok muzakki.32

29
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31
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32
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Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus
segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja
lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para
mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua
pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:
1. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang
miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat
insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi
untuk sementara.
2. pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan
pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar
mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan
nantinya mereka menjadi muzakki.33
Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya,
diperlukan

kebijaksanaan

dari

lembaga/badan

amil

zakat.

Dan

pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara
konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat
digunakan secara produktif.
Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa
adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran
pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau
fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal
yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana
zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.
Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan
dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun
barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian
modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah
seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga
33
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pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada
pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi
sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau
untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang
dari kemiskinan.34
c. Hukum Zakat Produkif
Dalam Al-Qur’an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang
mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istinbath
hukum pendayagunaan zakat produktif adalah maslahah mursalah.
Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan
kemaslahatan orang banyak. Syarat maslahah mursalah dapat dijadikan
landasan hukum yaitu :
1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat
dugaan saja. (zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan
apabila dikelola dengan baik dan benar).
2. Kemaslahatan

tersebut

adalah

kemaslahatan

umum

bukan

kemaslahatan pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua
umat islam yang membutuhkan).
3. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang
berdasarkan nash atau ijma'.35
Kemaslahatan seharusnya sejalan dengan kehendak syar'i. Di
Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23
Tahun 2011.
4. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti
kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.36 Pendayagunaan adalah
34
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bagaimana cara atau usaha dalam mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih
besar serta.
Adapun dalam arti linguistik zakat, zakat memiliki beberapa arti, yaitu
al-barkatu artinya berkah, alnamaa artinya pertumbuhan, dan ath-thaharu
artinya kesucian. Sementara itu secara terminologi, meskipun ulama dan
redaksi yang berbeda telah menjelaskan, namun prinsipnya tetap sama, yaitu
Zakat adalah bagian dari harta dalam kondisi tertentu yang disyaratkan oleh
Allah. Kondisinya sama.37
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang zakat
merupakan suatu cara atau upaya mengalokasikan dan mendistribusikan uang
zakat untuk menghasilkan manfaat kehidupan. Berbicara tentang sistem
pemanfaatan zakat berarti menggunakan hasil penggunaan zakat secara baik,
tepat dan tepat sasaran untuk membahas beberapa tugas atau kegiatan yang
saling terkait untuk menetapkan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan zakat
yang telah ditetapkan.38
Sistem

penyaluran

zakat

diharapkan

dapat

membantu

dan

meningkatkan perekonomian umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat
yang hadir akan membantu penghimpunan dana zakat dari masyarakat.
Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Karena bisa saja
berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat.
Bagi seorang petani, diberikan peralatan pertanian dan kursus secara gratis
yang kiranya dapat mengembangkan dari pertaniannya. Harta zakat sah
apabila dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka dapat
menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha mereka.39
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Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan
sumber dana umat.40 Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk halhal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik (orang yang berhak
menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing mempunyai usaha atau
untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.
Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengurangi umat dari
kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana.
Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “Zakat
(Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)” disebutkan bahwa dalam hal tersebut
Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau
lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil
memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk
dimakan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja.
Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa
ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya
dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat
diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar
zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca
orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang
mendapat sesuai dengan yang diingininya. 41
Pendayagunaan zakat terdapat pada peraturan perundang-undang dalam
Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal
16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah,

40
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hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha
yang produktif.42
Setiap tahunnya umat Islam mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah dan
zakat mal yang merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi
kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Namun selama ini pendayagunaan
zakat lebih bersifat konsumtif yang hanya terfokus menyantuni kaum fakir
miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar
mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang
optimal. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di
kalangan kaum yang tidak mampu.43
Konsep zakat harus dikembangkan dan dilaksanakan dari dulu hingga
sekarang sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, budaya dan
ekonomi. Agar diperoleh hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta
mencapai zakat, pemanfaatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal.
Awalnya, dana zakat didominasi oleh model penyaluran konsumsi. Saat ini
zakat sedang dikembangkan dengan model alokasi modal zakat produktif.
Untuk mengefektifkan penggunaan dana zakat, bentuk inovasi penyaluran
dibedakan menjadi empat bentuk sebagai berikut :44
a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada
mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk
lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat
sekolah.
c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat dana zakat
diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur
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dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan
suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam
bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal
pedagang kecil.
Dari bentuk-bentuk penyaluran zakat untuk mencapai hasil yang
maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan dari zakat
maka

pendayagunaannya

haruslah

secara

produktif.

Tentang model

implementasi pendayagunaan zakat secara produktif yang dimaksud untuk
membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan
pengembangan usaha- usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir
miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan
modal.45
Dalam prateknya di masyarakat selama ini, pendistribusian zakat lebih
diutamakan pada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya
dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif. Pembagian zakat
secara konsumtif masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang
terhimpun dihabiskan secara kosumtif. Artinya, ada sebagian yang dikelola
dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk
membuka usaha, dan berkembangan usaha mereka akan dapat memiliki
kemampuan ekonomi yang memadai.46
Zakat yang dikelola secara baik, amanah dan profesional, akan
menghapus kedzaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam
kondisi susah, maka mereka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang
dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa
ke kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik,
dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan
Islam.

45
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Untuk mengukur efektivitas dari pendayagunaan zakat secara
poriduktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu dapat dilihat dengan
indikator-indikator sebagai berikut:47
a. Studi kelayakan bisnis
Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana
bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis
dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka
pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.
Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak menutup kemungkinan suatu
usaha atau proyek tersebut mengalami hambatan dan resiko meleset dari
yang diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi kelayakan
sama sekali. Selain itu, dengan dilakukan identifikasi, dapat memberikan
pandangan kedepan serta meminimalkan hambatan yang timbul di masa
yang akan datang.
Ketidakpastian dimasa yang akan datang menjadi satu hal yang
perlu diperhitungkan dalam menjalankan usaha atau proyek yang akan
dijalankan. Bidang ekonomi, bidang hukum, sosial dan politik, serta
budaya dan perubahan lingkungan serta trend pada masyarakat, selalu
berubah dan tidak pasti. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, setidaknya
ada pedoman dan arahan usaha atau proyek yang akan dijalankan oleh
calon pengusaha.
Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan Studi kelayakan bisnis,
terkait keputusan layak atau tidaknya dijalankan suatu bisnis tersebut.
Aspek yang berkaitan selanjutnya dinilai, diukur dan diteliti sesuai dengan
standar yang ditentukan serta peraturan yang disepakati serta disahkan.
Aspek-aspek tersebut, yaitu:
1) Aspek Hukum.
2) Aspek Lingkungan.
3) Aspek Pasar atau Pemasaran.
47
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4) Aspek Teknis dan Teknologi.
5) Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
6) Aspek Keuangan
b. Penyuluhan
Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan
komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya
memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.
Indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik,
terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara
memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang
baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada
mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.
c. Pengawasan
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa
yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana
semula. Indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha
mustahik, terkait dengan prospek usahan yang dijalankan mustahik, yaitu
dengan cara mengawasi usahayang dijalankan mustahik, apakah dana yang
diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat
serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.
d. Evaluasi
Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu
atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan
sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis
untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.
5. Pemberdayaan Ekonomi Umat
Pemberdayaan adalah proses peningkatan kondisi kehidupan dan mata
pencaharian masyarakat atau kelompok atau individu miskin. Mereka adalah
sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk berpikir dan bertindak, dan
mereka

perlu

diperkuat

untuk

menggunakan

kekuatannya.

Hal

ini
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menunjukkan bahwa langkah pertama dalam menanggulangi kemiskinan
adalah menentukan potensinya. Pertanyaannya adalah apa ciri-ciri potensi
yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, dalam menanggulangi
kemiskinan diperlukan penelitian yang komprehensif sehingga dapat dijadikan
acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang
mengedepankan konsep bantuan.
Dalam konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai
upaya membantu yang lemah atau tidak berdaya untuk mencapai
kesejahteraan lahir batin. Untuk memberdayakan ekonomi umat diperlukan
beberapa hal antara lain sebagai berikut:48
a. Bimbingan pengenalan masalah
Bimbingan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi
masalah, serta registrasi.
b. Bimbingan motivasi sosial
Bimbingan ini terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk
menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka
masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar
dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial.
Dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat
keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.
c. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha
Bimbingan ini terdiri dari penyusunan kurikulum dan modulmodul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan
keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.
d. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha
Bimbingan ini terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan
anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti
dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta
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penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang
usahanya.
e. Bimbingan organisasi kemitraan usaha
Bimbingan ini terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok
usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan
dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis
lainnya.
B. Penelitian sebelumnya yang relevan
Dalam melakukan

penelitian biasanya

bertitik tolak pada

ilmu

pengetahuan yang sudah ada dan semua peneliti pada umumnya akan memulai
penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh pakar peneliti
sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah dikemukakan dan ditemukan
oleh peneliti dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, mendalami dan
menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada maupun yang
belum ada. Untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan belum ada, dapat
melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya ilmiah.
Di kalangan mahasiswa sendiri zakat produktif menjadi tema dalam skripsi
diantaranya adalah:
Desy Rahmawati dengan judul “Optimalisasi Pengelolan Zakat Sebagai
Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi
Sumatera Selatan)”. Bedasarkan hasil temuan dan analisis penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat
yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada
program-program Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat,
dan Sumsel Peduli. Kedua, faktor pendorong pendorong pengelolaan zakat di
BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah: aspek kelembagaan, aspek sumber
daya manusia, aspek profesionalisme, aspek sarana dan prasarana, dan aspek
kemajuan teknologi. Dan faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS
Provinsi Sumatera Selatan adalah: miniminya sumber daya manusia yang
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berkualitas, pemahaman fiqh amil yang belum memadai, teknologi yang
digunakan, dan system informasi zakat.49
Nurfatra Sofianti dengan judul “Optimalisasi Manajemen Zakat Ptoduktif
Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompet Dhuafa
Kota Makassar)”. Bedasarkan hasil penelitian ini, bahwa manajemen zakat
produktif pada masyarakat binaan Dompet Dhuafa Kota Makassar sudah masuk
kategori maksimal. Karena, Dompet Dhuafa lebih memberikan pemberdayaan
yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha produktif nya.
Namun, kendala Dompet Dhuafa dalam mengatur setiap masyarakat binaan
tersebar di Kota Makassar saja SDM nya masih sangat kurang. Sehingga tingkat
kesejahteraan mustahiq masih bisa belom signifikan dengan baik. 50
Zainul Rosyid

dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota
Semarang)”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama,
optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di
BAZNAS Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri
dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk
membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal.
Kedua, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan
adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan
keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.51
Iffatul Auliyaa’ Alwi dengan judul “Optimalisasi Penghimpunan dan
Pendistribusian Zakat Yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah
(YDSF) Surabaya”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, penghimpunan zakat di YDSF Surabaya cukup optimal. Kedua,
49
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Pendistribusian zakat yang memberdayakan dilakukan YDSF Surabaya dalam
bentuk pemberian bantuan pinjaman modal usaha dengan akad qardul hasan
(bergulir) untuk mengembangkan usaha kecil mandiri dan membentuk karakter
pengusaha yang religius. Ketiga, pemberdayaan mustahiq dalam bentuk pinjaman
usaha qardlul hasan dapat mempergaruhi kesejahteraan mustahiq walaupun
kurang maksimal, hal ini karena pelaksanaan program pemberdayaan yang
dilakukan YDSF kurang appraisal (mengkaji secara mendalam) terhadap kondisi
ekonomi, sosial, dan keunggulan komparatif mustahiq, terbukti dana bantuan yang
diberikan tidak menggunakan skala prioritas menyesuaikan kondisi mustahiq yang
berda-beda, sehingga peluang maju untuk mustahiq kurang maksimal.52
Nana Permana dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq,
dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Barokah Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas”. Bedasarkan hasil penelitian ini bahwasannya pelaksanaan
pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di Kelurahan Barokah Kabupaten
Banyumas dalam mendayagunakan harta ZISnya yaitu dengan dua cara. Cara
yang pertama membagikan harta ZIS dengan sekali habis (kosumtif) yang
diberikan kepada santunan anak-anak yatim, beasiswa pendidikan dan pemberian
sembako bagi fakir dan miskin setiap menjelang idul fitri. Adapun cara kedua
membagikan harta ZISnya melalui pemberdayaan masyarakat melalui usaha
Produktif yaitu: usaha peternakan lele, peternakan kambing, bagi hasil yang
berupa usaha angkringan, pembelian lahan atau karangan dalam rangka untuk
mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, dan pelatihan-pelatihan pembuatan
sapu, pel, keset, dan sikat.53
Penelitian yang sudah ada membahas tentang pemberdayaan ekonomi
umat secara pinjaman tanpa ada mentoring yang mendalam terhadap pengelolaan
dana bantuan dan ternaknya, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan
mengenai konsep mentoring yang lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan
52
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dana bantuan dan ternaknya dalam bentuk pembinaan secara brskala untuk
mengoptimalkan dana zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi
umat.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian
Objek Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah para mustahik sebagai
penerima bantuan usaha pemberdayaan ekonomi umat pada program DTM LAZ
DT Peduli Jambi.
Penelitian ini dilakukan di Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang, Kab.
Tanjung Jabung Timur, Jambi. Desa Catur Rahayu ini merupakan penerima
program Desa Ternak Mandiri LAZ DT Peduli Jambi. Penulis memilih Desa
Catur Rahayu sebagai objek penelitian karena disana terdapat fenomena yang
layak untuk diteliti.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bedasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan,
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiataan penelitian itu didasarkan pada ciriciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 54
Setiap penelitian mempunyai tujuandan kegunaan tertentu. Secara umum
tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan
pengembangan. Penemuan berarti data yangyang diperoleh dari penelitian itu
adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya
keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan
berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.55
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif
menurut Borg dan Gall sebagaimana dikutip Sugiyono adalah dinamakan sebagai
metode

baru,

karena

popularitasnya

54

belum

lama,
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postpositivistik karena berlandaskan pada filasafat postpositivisme. Metode ini
disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni
(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil
penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di
lapangan.56
1. Sumber Data
Sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik
dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian
kuesioner.57
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara
dan observasi kepada narasumber yaitu kepada manajer, karyawan dan
mustahik program DTM LAZ DT Peduli Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang
diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan,buku-buku, maupun media
lainnya.58 Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh
dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku,
literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait
dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.
D. Metode Pengumpulan dan Analisis data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga,
yaitu sebagai berikut:
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a. Observasi
Metode observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para
ilmuan hanya dapat bekerja bedasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 59 Teknik ini peneliti lakukan
terhadap mustahik DTM LAZ DT Peduli Jambi.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti

ingin

melakukan

studi

pendahuluan

untuk

menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil.60
Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa
interview guide (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara
langsung dengan pimpinan, karyawan LAZ DT Peduli Jambi, dan 16
mustahik penerima program DTM.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data tentang hal-hal atau variable yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
agenda dan sebagainya. 61 Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah data tentang program DTM LAZ DT Peduli
Jambi serta catatan-catatan lain yang relevan dengan penelitian.
2. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna
memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah secara
deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
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kesimpulan

yang

berlaku

untuk

umum

atau

generalisasi.

Setelah

mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang
menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian
1. Sejarah LAZ DT Peduli Jambi
Daarut Tauhiid Peduli adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di
bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). DT Peduli merupakan transformasi dari
lembaga amil akat bernama Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT)
yang didirikan pada 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai
bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid. Dan baru menjalankan aktivitasnya
secera efektif pada bulan Juni 2000 dengan berbasiskan database sehingga
setiap donator mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan
komitmen donator dapat terukur.62
Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) bertekad menjadi
Layanan Amil Zakat (LAZ) yang Amanah, Profesional, dan Akuntabel. DPUDT berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat dan
berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benarbenar berhak dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzzaki
atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.63
Maka pada tahun 2004, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPUDT)

mengembangkan

konsep

penyaluran

dana

zakat

bergulir

berkesinambungan untuk para penerima zakat agar suatu saat dapat
meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat
(mustahik) menjadi pemberi zakat (muzzaki). Prinsipnya, lembaga tidak hanya
memberi ikan melainkan juga memberi kailnya agar mereka bisa terus
berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, peningkatan
kekuatan dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus
diutamakan sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan

62

Gatot kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, Selayang Pandang Daarut Tauhiid
Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), hlm. 130.
63
Ibid, hlm. 130.

34

35

kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut
diwujudkan secara bersama-sama.64
Pada tanggal 18 November 2017, Pembina Yayasan Daarut Tauhiid,
K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) meresmikan nama baru Dompet Peduli
Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) menjadi Daarut Tauhiid Peduli (DT
Peduli). Peresmian dilakukan bersamaan dengan perayaan Milad Daarut
Tauhiid ke-27 di depan Gedung Sate, Bandung. Perubahan nama tersebut
diharapkan agar DPU-DT bisa bertransformasi menjadi lembaga filantropi
internasional yang lebih mudah dikenal.65
Setelah menjadi LAZ, DT Peduli mengembangkan kantor perwakilan
hingga mencapai 33 kota/kabupaten maupun mancanegara, yakni Banten,
Makassar, Medan, Depok, Surabaya, Pekanbaru, Padang, DKI Jakarta,
Bandung, Tangerang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Karawang,
Kuningan,

Semarang,

Solo,

Yogyakarta,

Bandar

Lampung,

Metro,

Banjarmasin, Banda Aceh, Palembang, Lubuk Linggau, Jambi, Batam,
Cirebon, Malang, Bekasi, dan Australia.
Sejarah awal berdirinya LAZ DT Peduli Jambi adalah berawal dari
adanya salah seorang donatur yang tinggal dibandung, tapi punya banyak
usaha dijambi. Nama beliau adalah Hendri, dan Beliau ini memiliki banyak
usaha dijambi diantaranya adalah usahanya “VILLA PARFUM” yang sudah
memiliki beberapa banyak cabang untuk di provinsi jambi.
Awalnya Bapak Hendri ini kenal dengan direktur utama Daarut
Tauhiid yaitu Bapak H. Herman. kemudian beliau bertemu dengan direktur
DT Peduli dan menawarkan bagaimana kalau DT Peduli membuka cabang
dijambi, Dan beliau juga menawarkan sebuah tempat (ruko) yang dimana
nantinya bisa digunakan sebagai kantor DT Peduli Jambi, tempat yang
ditawarkan olehnya.
Direktur utama DT Peduli akhirnya melakukan kunjungan ke kota
Jambi sekaligus ingin melakukan survei terkait tempat dan lokasi yang
64
65
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nantinya akan didirikan kantor DT Peduli Jambi. setelah melalui beberapa kali
diskusi dan melakukan beberapa kali pertimbangan, melihat kondisi
bangunan/gedung yang masih bagus dan tempat lokasi yang strategis, berada
di pusat kota akhirnya beliau setuju untuk mendirikan kantor DT Peduli di
Provinsi Jambi.
Melalui beberapa proses mulai dari perencanaan, perekrutan anggota dan
proses lainya, akhirnya diresmikanlah kantor DT Peduli cabang Jambi pada
tanggal 20 maret 2015 dengan penanggung jawab atas nama Kang Agus dan
kepala cabang yang pertama adalah Mbak Santi. beliau dipilih karena
merupakan alumni yang pernah tinggal di pesantren Daarut Tauhiid Bandung.
Karena beliau yang tinggal di area Sumatera, maka di tunjuklah untuk menjadi
Kepala Cabang pertama di Jambi. Beliau menjabat DT Peduli Jambi hanya
beberapa bulan.
2. Visi-Misi LAZ DT Peduli Jambi
Dengan Motto “Semakin Peduli dan Melayani” DT Peduli membangun
Visi “Menjadi model Lembga Amil Zakat Nasional (LAZ) yang amanah,
profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah oprasional yang
merata”. Nilai-nilai yang mnejadi acuan dalam pencapaian Visi tersebut adalah:66
a. Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Modernisasi Sistem
Informasi
1) Implementasi standar pengelolaan zakat unggul.
2) Implementasi standar ISO 9001 : 2008.
3) Implementasi nilai-nilai lembaga (nilai-nilai ruhiyah dan corporate
culture).
b. Amanah
1) Pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan syariah.
2) Pelaksanaan program tepat guna dan tepat sasaran
c. Profesional
1) Kepuasan muzaki/donator mustahik.
2) Kepuasan stakeholder/mitra.
66
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3) Respontime dalam penyaluran terhadap kebutuhan yang urgent
4) Peningkatan skill dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daarut
Tauhiid Peduli.
5) Indeks standar kesejahteraan amil.
6) Selisih relasi anggaran minimal.
7) Rasio Produktivitas Organisasi.
d. Akuntabel
1) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dan Akuntan Syariah.
2) Laporan kegiatan dan program di publikasikan.
3) Implementasi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.
e. Terkemuka
1) Kenaikan jumlah penerima dana yang dikelola.
2) Rasio penggunaan dana terhadap dana yang dikelola.
3) Persentase penyaluran program multiefek (manfaat ganda) lebih besar
dari program charity.
4) Peningkatan jumlah donator aktif.
f. Daerah Operasional Merata
1) Cabang/Perwakilan.
2) Daerah Operasional.

Sedangkan Misi DT Peduli adalah:67
1. Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan,
Dakwah dan Sosial menuju Masyarakat mandiri.
2. Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
dengan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat, Infak,
fan Sedeah (ZIS) melalui lembaga.
3. Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, dan
sosial Kemanusiaan menuju masyarakat mandiri.

67
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4. Membangun pencitraan lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli sebagai
model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) yang Amanah, Profesional,
Akuntabel, dan Terkemuka dengan Daerah operasi yang merata.
3. Tujuan LAZ DT Peduli Jambi
Sesuai dengan visi dan misinya, LAZ DT Peduli Jambi memiliki
tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang Amanah, Profesional, Akuntabel,
dan Terkemuka sehingga muzakki mempercayakan dana Zakat, Infak,
Sedekahnya kepada LAZ DT Peduli Jambi. Selain itu mengubah mustahik
menjadi muzakki dengan mengangkat fakir miskin melalui pemberdayaan
ekonomi umat dan juga untuk mengentaskan kemiskinan di jambi.
4. Struktur Organisasi LAZ DT Peduli Jambi
Untuk memudahkan pembaca melihat struktur kepengurusan yang ada
pada LAZ DT Peduli Jambi, maka peneliti mencatumkan struktur DT Peduli
Jambi sebagai berikut:
Tabel 4.1
Daftar Nama Struktur Organisasi LAZ DT Peduli Jambi
No Nama

Jabatan

1

Nur Alsa S.E

Kepala Cabang

2

Auhaina Zullana S.E

Kepala Bagian Sekretariat/ TU

3

Yan Setya Ningsih

Kepala Bagian Fundraising

4

Dwi Nugraha Alsyahwana S.E

Staf Fundraising

5

Ahmad Yulis S.Pd.I

Kepala Bagian Program

6

Dwi Putro M.Pd

Staf Program

5. Legalitas LAZ DT Peduli Jambi
Legalitas dari LAZ Daarut Tauhiid (DT) Peduli adalah:68
a. Akta Pendirian Yayasan Daarut Tauhiid No. 8 tanggal 04 September 1990.
b. Surat

keputusan

Gubernur

Jawa

Barat

No.

451.12/Kep.846-

YANSOS/2002 tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pengukuhan DPU DT
sebagai LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah).
68
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c. Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 21 Desember 2004
tentang Yayasan Daarut Tauhiid yang telah berbadan hukum.
d. Perubahan Akta Notaris No 17 tanggal 22 April 2004; No 1 tanggak 4 Juni
2008 dan No. 8 tanggal 26 September 2012 tentang Akta Pendirian
Yayasan Daarut Tauhiid.
e. Kementrian Hukum dan HAM RI No. C-HI.01.09-65 tanggal 13 Agustus
2004; No.AHUAH.01.06-387 tanggal 05 Februari 2016.
f. Surat

Keputusan

Gubernur

Jawa

Barat

No.

451.12/Kep.856-

YANSOS/2002 tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pengukuhan DPU DT
sebagai LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah).
g. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 401 tahun 2004 tanggal 13
Oktober 2004 Tentang Legalitas DPU DT sebagai LAZNAS (Lembaga
Amil Zakat Nasional) dan diperbaharui No. 257 tanggal 26 Mei 2016.
6. Letak Geografis LAZ DT Peduli Jambi
LAZ DT Peduli Jambi belokasi di Jl. Punai I No. 2-3, Tambak Sari,
Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. Terletak di tempat yang strategis dan berada
di tengah kota Jambi yang bisa dijangkau oleh transportasi umum.
7. Program-Program LAZ DT Peduli Jambi
LAZ DT Peduli Jambi memiliki beberapa program kegiatan dalam
mengelola dan memberdayakan dana ummat dari masyarakat. sebagai
lembaga amil zakat nasional DT Peduli Jambi menjadikan program-program
tersebut

sebagai

acuan

dalam

menjalankan pekerjaan.

Sebagaimana

wawancara kepada Ahmad Yulis selaku Ketua Program LAZ DT Peduli
Jambi:
“Kita di LAZ DT Peduli Jambi memiliki program 4 program. Pertama,
pendidikan. Sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu
untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA dan sampai
perguruan tinggi. Kedua, program sosial masyarakat. Dimana LAZ DT Peduli
secara tidak disadari telah mengambil peran di dalam kehidupan masyarakat.
Ketiga, Program Kesehatan. Pada dasarnya program kesehatan yang dilakukan
oleh LAZ DT peduli Jambi adalah bentuk perhatian kepada masyarakat yang
kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan, namun terkendala oleh biaya
dan mahalnya obat-obatan yang dibutuhkan, sehingga banyak sekali
masyarakat yang tidak bisa meraskan pelayanan kesehatan dan kesempatan
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berobat. Keempat, program ekonomi. melalui Zakat dan Infaq, Sedekah (ZIS)
DT Peduli memberi sumbangsi terhadap masyarakat sekitar dengan memberi
bantuan berupa modal untuk masyarakat yang ingin membuka usaha, agar
mereka punya perekonomian yang lebih baik.”69
Adapun penjabaran tentang program-program yang ada di Daarut
Tauhid Peduli akan sedikit dijelaskan sebagai berikut:70
a. Program Pendidikan
LAZ DT Peduli Jambi memiliki program pendidikan sebagai sarana
untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan
pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi.
Bahkan ada juga untuk para guru honorer yang selama ini berpenghasilan
dibawah UMR (Upah Minumum Regional) itu diberikan bantuan oleh
LAZ DT Peduli Jambi.
Prinsip utama terbentuknya program pendidikan ini adalah bertujuan
untuk membantu setiap masyarakat yang kurang mampu namun tetap
ingin menyekolahkan anaknya. Dan melalui program pendidikan ini LAZ
DT Peduli hadir membantu anak-anak negeri yang sedang membutuhkan
pendidikan. Program pendidikan ini sebagai kontribusi LAZ DT Peduli
Jambi dalam kemajuan pedidikan di Indonesia.
b. Program Sosial Masyarakat
Program sosial Mayarakat atau Pilar Sosial adalah dimana LAZ DT
Peduli secara tidak disadari telah mengambil peran di dalam kehidupan
masyarakat. Misalnya, ketika disebut LAZ DT Peduli Jambi masyarakat
akan mengatakan bahwa LAZ DT Peduli Jambi adalah lembaga amil
zakat, padahal LAZ DT Peduli bukan hanya mengelola tentang zakat,
infak dan sedekah melainkan juga disebut sebagai lembaga filantropi, yang
artinya

lembaga

yang

punya

peran

penting

dalam

membantu

permasalahan-permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
LAZ DT Peduli Jambi telah melakukan beberapa program-program
yang berhubungan dengan sosial
69

kemasyarakatan dimana

setiap

Wawancara dengan Ahmad Yulis selaku Ketua Program LAZ Daarut Tauhiid Peduli
Jambi tentang program-program LAZ DT Peduli Jambi, tanggal 7 April 2021.
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program/kegiatan yang dilakukan niatnya untuk membantu masyarakat
dan semata-mata untuk Allah SWT. Adapun bentuk dari kegiatan dalam
hal

membantu

mengentaskan

permasalahan

sosial

dimasyarakat.

Diantaranya adalah :
1) Memberi sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti
sembako dan kebutuhan hidup yang lain.
2) Melakukan aksi galang dana untuk membantu masyarakat yang sedang
terkenaa musibah bencana misalnya, gempa bumi, kebakaran, longsor,
tsunami dan lain-lain.
3) Melakukan Aksi galang dana untuk membantu warga palestina.
4) Mendirikan rumah peduli yatim bagi anak-anak yatim yang kurang
mampu.
5) Mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran.
6) Membagikan ratusan makanan siap saji kepada masyarakat yang
kurang mampu.
7) Membagikan seperangkat alat sholat dan Al-Quran kepada masyarakat
yang membutuhkan.
8) Memberikan sosilaisasi dan pembinaan terhadap suku anak dalam.
9) Memberikan bantuan donasi kepada masyarakat yang sedang sakit
parah dan membutuhkan penanganan khusus.
c. Program Kesehatan
Program Kesehatan merupakan salah satu program penting yang
dikelola oleh LAZ DT Peduli Jambi, melihat masih banyaknya masyarakat
yang kurang mampu terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan
maka LAZ DT Peduli Jambi hadir memberi kemudahan bagi masyarakat
yang kurang mampu dalam mendapatkan pengobatan secara gratis.
Pada dasarnya program kesehatan yang dilakukan oleh LAZ DT peduli
Jambi adalah bentuk perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu
untuk mendapatkan pengobatan, namun terkendala oleh biaya dan
mahalnya

obat-obatan yang dibutuhkan,

sehingga

banyak

sekali
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masyarakat yang tidak bisa meraskan pelayanan kesehatan dan
kesempatan berobat.
d. Program Ekonomi
Prinsip utama terbentuknya sebuah program ekonomi adalah melihat
bagaimana kondisi perekonomian dan kesejahtraan suatu negara. Sehingga
perlunya

perhatian

penting

oleh

setiap

lembaga-lembaga

Amil

Zakat/Filantopi yang ada di Indonesia.
Dalam memberdayakan ekonomi umat melalui Zakat dan Infaq,
Sedekah (ZIS) DT Peduli memberi sumbangsi terhadap masyarakat sekitar
dengan memberi bantuan berupa modal untuk masyarakat yang ingin
membuka usaha, agar mereka punya perekonomian yang lebih baik dan
agar masyarakat mampu keluar dari zona kemiskinan dan hal ini juga
diharpkan mampu merubah sudut pandang masyarakat yang sudah pernah
terbantu yang awalnya menjadi penerima manfaat menjadi pemberi
manfaaat.
Berikut penjelasan mengenai zakat produktif yang telah disalurkan
LAZ DT Peduli Jambi pada program pemberdayaan ekonomi umat:
1) PUMI
PUMI

(Pemberdayaan

Usaha

Mikro)

merupakan

program

pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis,
intensif, dan berkesinambungan. Di sini para peserta (mustahik) diberi
dana,

keterampilan, dan wawasan berusaha, pendidikan menabung,

penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka
menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.
Program PUMI ini berdiri sejak tahun 2017, dengan cakupan
mustahik di sekitaran kota Jambi, mustahiknya berasal dari keluarga
dhuafa di kota Jambi, program ini hadir dengan sistem

pembinaan

kelompok. Ada 2 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10
orang penerima/KK dengan beragam jenis usaha. Bantuan berupa modal
usaha baru dan tambahan modal usaha yang sudah berjalan, berbentuk
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uang maupun barang untuk menunjang jalannya usaha sesuai dengan
jenis usaha masing-masing binaan.
Produk zakat produktif ini diberikan kepada masyarakat yang
kurang mampu, atau menjadi salah satu asnaf (yang berhak menerima
zakat) yaitu salah satunya asnaf miskin. Untuk bisa menjadi seorang
mustahik dalam program ini, mustahik harus memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan LAZ DT Peduli Jambi. Untuk kebutuhan syarat berkas
yang harus diserahkan yaitu fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu
Tanda Penduduk, surat keterangan tidak mampu dari RT, foto rumah
secara keseluruhan dari depan hingga belakang. Selanjutnya pihak LAZ
DT Peduli Jambi akan turun lansung melakukan survey ke rumah
mustahik yang akan diberikan zakat produktif. Terakhir akan dilakukan
sedikit

interview

kesungguhan

mengenai

nantinya

ketika

calon

mustahik,

apakah

akan menjalankan

usaha

memiliki
setelah

mendapatkan zakat produktif. Apabila semua telah memenuhi syarat,
dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan zakat produktif, maka
mustahik akan diberikan formulir yang berisi data diri dan perjanjian
mengenai zakat produktif ini. Asnaf yang mendaftar atau yang
didaftarkan untuk mendapatkan program ini biasanya berasal dari
sekitaran wilayah kantor LAZ DT Peduli Jambi, dan pengaduan dari
masyarakat tentang keluarga yang tidak mampu, namun memiliki
semangat untuk berwirausaha.
2) Gerobak Tangguh
Program gerobak tangguh ini merupakan pengadaan sarana untuk
kemandirian dhuafa dalam rangka meningkatkan mobilitas dan
produktivitas usahanya. Bantuan gerobak tangguh diberikan secara gratis
kepada mustahik. Program gerobak tangguh ini baru hadir di LAZ DT
Peduli Jambi, yaitu sekitar bulan Februari 2020 lalu. Mustahik penerima
gerobak tangguh ini ada 3 orang. Dengan masing-masing orangnya
menerima bantuan berupa gerobak beserta bantuan berbentuk barang
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sesuai dengan usahanya, dan uang untuk membeli bahan-bahan pokok
untuk memasak, seperti minyak, gula, ikan giling, kecap dll.
3) Desa Ternak Mandiri
Program ini merupakan program memberdayakan peternak kecil di
pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan
ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program
pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya
adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.
Program ini berdiri dari tahun 2018, dipilihnya desa Catur Rahayu,
Dendang, Tanjung Jabung Timur adalah karena desa ini berpotensi untuk
hadirnya peternakan.
Produk ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu,
namun memiliki keahlian dalam beternak. Untuk program zakat
produktif desa ternak mandiri ini, LAZ DT Peduli Jambi memberikan 50
ternak bebek perkepala keluarga. Sebelum memberikan zakat produktif,
LAZ DT Peduli Jambi akan melakukan tahapan yang sama seperti
program PUMI, namun yang membedakannya adalah saat interview
lebih ditekankan pengalaman mustahik dalam menjalankan usaha ternak
sebelumnya.
8. Sistem Pengelolaan Zakat LAZ DT Peduli Jambi
Dari hasil wawancara kepada Nur Alsa selaku Pimpinan LAZ DT Peduli
Jambi mengenai sistematika pengumpulan dana yang dilakukan oleh LAZ DT
Peduli Jambi:
”dari LAZ DT Peduli Jambi setiap harinya pengumpulan dana langsung
dicatat dan di input melalui aplikasi (ZEIN). Aplikasi ZEIN sebuah aplikasi
yang digunakan oleh LAZ DT Peduli yang ada dipusat dan disetiap cabang di
seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Setelah diinput melalui aplikasi ZEIN
setiap donasi yang masuk akan langsung distor ke Bank setiap harinya melalui
Rekening LAZ DT Peduli pusat. Dan setiap donatur yang memberikan donasi
kepada lembaga LAZ DT Peduli akan langsung mendapat informasi berupa
konfirmasi melalui SMS/WA Blast langsung dari LAZ DT Peduli Pusat
bahwasanya donasi yang telah diberikan sudah sampai dan diterima oleh LAZ
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DT Peduli. Dana yang masuk terlebih dahulu dikumpulkan, dicatat dan diaudit
kemudian baru bisa dialokasikan untuk kegiatan program.”71
Untuk mempermudah melihat alur sistematika pengumpulan dana yang
dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi sebagai berikut:
a. Setiap donasi yang masuk di LAZ DT Peduli Jambi setiap harinya akan
langsung dicatat dan di input melalui aplikasi (ZEIN).
b. Aplikasi ZEIN itu sendiri adalah, sebuah aplikasi yang digunakan oleh
LAZ DT Peduli yang ada dipusat dan disetiap cabang di seluruh Provinsi
yang ada diindonesia yang dimana fungsinya adalah, untuk menyamakan
atau mensingkronkan antara data yang Optimalisasi Pendayagunaan Zakat
Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat diterima di cabang dan
dipusat baik penerimaan dana yang ada dicabang dan dipusat. Jadi setiap
pendanaan yang diinput dicabang, maka sesecara langsung akan terinput
dipusat. Sehingga adanya data yang tersingkronisasi antara data lembaga
dan data pusat.
c. Setelah diinput melalui aplikasi ZEIN setiap donasi yang masuk akan
langsung distor ke Bank setiap harinya melalui Rekening LAZ DT Peduli
pusat.
d. Setiap dana yang di stor ke bank akan langsung diketahui ole tim pusat
karena adanya sistem yang terkoordinasi oleh lembaga pusat dan lembaga
cabang yang disebut sebagai sistem (ZEIN).
e. Setiap donatur yang memberikan donasi kepada lembaga LAZ DT Peduli
akan langsung mendapat informasi berupa konfirmasi melalui SMS/WA
Blast langsung dari LAZ DT Peduli Pusat bahwasanya donasi yang telah
diberikan sudah sampai dan diterima oleh LAZ DT Peduli.
f. Setiap dana yang masuk terlebih dahulu dikumpulkan, dicatat dan diaudit
kemudian baru bisa dialokasikan untuk kegiatan program.
Pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi berdasarkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, sebagai lembaga Profesional,
71

Wawancara dengan Nur Alsa selaku Pimpinan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi
tentang sistem pengelolaan LAZ DT Peduli Jambi, tanggal 7 April 2021
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Akuntabel dan Terpercaya. LAZ DT Peduli akan mengelola pendanaan yang
telah ditipkan oleh donatur kepada lembaga dari nilai yang terkecil sampai
kepada jumlah keuangan yang terbesar.
Standar Operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan
Lembaga Amil Zakat Nasional dalam penyaluranya adalah sebagai berikut:
a. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan sedekah harus dikelola dengan tepat.
b. Sesuai syariah, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran.
c. Prioritas, pendistribusian dana ZIS dimulai dari peningkatan kapasitas diri
sendiri, keluarga, kerabat, tetangga kemudian orang lain.
d. Mensosialisasikan batas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan batas
waktu penguasaanya.
e. Zakat harus melalui Amilin/Lembaga pengelola dana zakat, infaq dan
sedekah (ZIS).
f. Zakat Maal pendistribusianya harus produktif, sedangkan Zakat Fitrah
adalah Konsumtif.
g. Zakat diorientasikan kepada program peningkatan kapasitas diri, sehingga
mustahiq setelah dibantu dapat masuk ketahapan mandiri kemudian dapat
menjadi Muzakki dan bergabung dalam komunitas insani
h. Infaq dapat digunakan sebagai anggaran operasional amilin atau lembaga
pengelola zakat, yang pengeluaranya di ketahui oleh pengurus, pengawas
dan pengawas syariah.
i. Sodaqoh, adalah dana subsider yang dapat digunakan sebagai support
program-program panitia zakat atau pengelola zakat.
j. Dana zakat dapat digunakan kepada tiga segmentasi program yakni,
produktifitas, pendidikan, dan kesehatan. Dana zakat tidak boleh
berkurang namun boleh bertambah jumlah saldonya.
k. Dana zakat Maal harus habis di distrubiskan pada setiap bulanya, atau
dapat didistribusikan pada bulan berikutnya.
LAZ DT Peduli Jambi mengelola keuangan para Mustahik dengan cara
profesional dan akuntabel tujuanya agar terhindar dari kesalahan dan
penyalahgunaan dana serta agar memberi kemaslahatan bagi ummat.
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b. Optimalisasi

Pendayagunaan

Zakat

Produktif

untuk

Pemberdayaan

Ekonomi Umat
1. Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Desa Ternak Mandiri
LAZ DT Peduli Jambi
Zakat adalah sumber dana yang paling mungkin bagi umat Islam, dapat
digunakan untuk menanamkan kemiskinan dan kesejahteraan umat, serta
meningkatkan ketahanan ekonomi negara untuk mencapai fungsi zakat yang
terbaik.Oleh karena itu, Zakat adalah seorang yang profesional, kompeten. dan
mampu. Diperlukan sistem manajemen atau sistem Amill yang tepercaya.
Potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Melihat potensi zakat
nasional dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu pertama potensi zakat
nasional. Kedua, ada potensi besar untuk "Zakat" di industri besar dan
menengah

negara

dan

di

perusahaan

milik

negara.

Optimalisasi pendayagunaan zakat adalah proses pencarian solusi yang
terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika
tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu
biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah
meminimumkan biaya.
Dijelaskan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa untuk
meningkatkan daya guna serta hasil guna, dana zakat seharusnya dikelola
secara melembaga sesuai Syari’at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan
zakat maka perlu lembaga yang professional, akuntabel, dan amanah seperti
Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli Jambi.
Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Karena pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan bagaimana cara
mendistribusikannya. Sehingga zakat yang telah disalurkan benar-benar tepat
sasaran dan bermanfaat bagi mustahik. Jika pendistribusiannya tepat sasaran
dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Zakat dapat
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didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin
dan peningkatan kualitas umat.
LAZ DT Peduli Jambi sebagai lembaga filantropi mempunyai beberapa
program dalam melakukan perindustrian dana zakat, infak, sedekah yang telah
dihimpun. Dalam menyalurkan dana tidak hanya sekedar memberikan bantuan
secara kosumtif tetapi juga memberikan secara produktif untuk bagaimana
memberdayakan agar meningkat perekonomian umat.
Dalam rangka mengoptimalkan pedayagunaan dana zakat secara
produktif perlu adanya efektifitas dari pendayagunaan untuk peningkatan
perekonomian umat, LAZ DT Peduli Jambi memiliki program pemberdayaan
yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM). Sebelum dari itu, LAZ DT Peduli Jambi
melakukan studi kelayakan bisnis agar desa yang dijadikan tempat ternak tepat
sasaran dan mustahik menerima bantuan haruslah memenuhi kriteria asnaf.
Mustahik diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan
serta diberikan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi dari usaha hewan
ternak.
Menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal
tentunya harus ada hal-hal yang harus dipenuhi. Hal-hal tersebut ada kalanya
harus dipenuhi sebelum suatu program dijalankan dan juga sesudah program
tersebut dijalankan, itulah yang disebut dengan mekanisme.
Impelemtasi dalam hal ini dengan cara-cara yang dipakai dalam
melakukan penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya sehingga
diperoleh

kepastian

standar

bagi

manajemen

aktivitasnya. Orientasi dari LAZ DT Peduli Jambi

dalam

melaksanakan

adalah menyalurkan

kepada yang berhak menerima sesuai dengan asnaf zakat dengan dana yang
berasal dari penerimaan Zakat, Infak, Sedekah. Oleh karena sumber dana
tersebut merupakan dana amanah yang dipercayakan oleh dermawan, maka
dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan mutlak harus memenuhi
ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta ajaran Islam
lainnya tentang hal tersebut.
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Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif, LAZ DT Peduli
Jambi mempunyai program pemberdayaan mustahik yaitu program Pilar
Ekonomi salah satunya yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM).
Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme
pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif pada desa ternak
mandiri yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi bedasarkan ukuran
efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif, studi kelayakan bisnis,
penyuluhan, pengawasan dan evaluasi. Dari hasil wawancara kepada Ahmad
Yulis selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi mengenai alur pemberian
bantuan dana zakat produktif adalah:
“ Dalam pelaksanaan tahap awal program desa ternak mandiri LAZ DT Peduli
Jambi survei terhadap tempat dari lokasi dan calon penerima program desa
ternak mandiri. Tidak berhenti sampai disini. Pihak LAZ DT Peduli Jambi
selanjutnya memberikan bantuan ternak, dan Pihak LAZ DT Peduli Jambi
kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan
ternak tersebut. Tahap ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan
serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Harapannya mustahik
yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi
muzakki. Dalam upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan
oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang
dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan perencanaannya. Selanjutnya
LAZ DT Peduli Jambi melakukan evaluasi untuk menentukan mutu atau nilai
suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga
mengandung unsur subjektivitas.”72
a. Studi kelayakan bisnis
Dalam pelaksanaan tahap awal program ini adalah survei terhadap
tempat dari lokasi dan calon penerima program desa ternak mandiri. Hal
ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus
untuk mengembangkan usaha peternakan dan penerimanya harus
memenuhi asnaf miskin. Lingkungan serta keadaan alam seperti
ketersediaan makanan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi
pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua ini
dimaksudkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.
1) Legalitas desa ternak mandiri
72

Wawancara dengan Ahmad Yulis selaku Ketua Program LAZ Daarut Tauhiid Peduli
Jambi tentang alur pemberian dana zakat produktif LAZ DT Peduli Jambi, tanggal 7 April 2021.
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Legalitas yang akan diberikan oleh LAZ DT Peduli Jambi yaitu
izin sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Karena
usaha ternak yang dilakukan bebek petelur dan bersifat produksi
pangan industri rumah tangga.
2) Dampak lingkungan sekitar yang ditimbulkan dari desa ternak mandiri
Desa ternak mandiri tidak menimbulkan dampak yang signifikan
dalam menganggu lingkungan sekitar, karena desa ternak mandiri di
daerah perdesaan dan dibuatkan kandangnya sehingga hewan ternak
usaha mustahik tidak menganggu masyarakat sekitar.
3) Pontensi pasar dari hasil desa ternak mandiri
LAZ DT Peduli Jambi melakukan pelatihan di desa ternak mandiri
sebulan sekali. Dalam rangka mendukung hasil ternak desa mandiri
LAZ DT Peduli Jambi melakukan promosi baik secara langsung dan
tidak langsung. Sekarang ini telur bebek salah satu bahan yang
digemari masyarakat. Telur bebek memiliki banyak manfaat dan harga
stabil membuat prospek pasar ternak bebek petelur sangat bagus.
4) Aspek teknis dan teknologi desa ternak mandiri
Strategi yang digunakan masih menggunakan cara menual karena
desa ternak mandiri tidak terjangkau jaringan internet yang bagus dan
teknologinya yang masih terlalu tinggi harganya.
5) Aspek manajemen dan sumber daya manusia dari desa ternak mandiri
Pihak

LAZ DT Peduli Jambi melihat komitmen dengan cara

melihat dari komitmen mustahik untuk ikut pelatihan atau bimbingan
secara rutin, dilihat dalam beberapa kali pertemuan pelatihan apakah
ada komitmen dari mustahik itu sendiri dan motivasi dari mustahik itu
sendiri untuk mengembangkan usaha ternaknya.
6) Aspek keuangan desa ternak mandiri
Untuk kebutuhan modal sesuai dengan kebutuhan pengelolaan
program desa ternak mandiri.
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b. Proses penyuluhan
Tidak berhenti sampai disini. Pihak LAZ DT Peduli Jambi selanjutnya
memberikan bantuan ternak, dan Pihak LAZ DT Peduli Jambi kemudian
harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan ternak
tersebut. Tahap ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan
serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Harapannya mustahik
yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi
muzakki.
c. Proses pengawasan
Pihak LAZ DT Peduli Jambi sebagai salah satu upaya untuk
melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini
penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik
bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya
kerugian atas usaha ternak mustahik bisa dicegah atau diminimalisir.
Metode pengawasan yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi adalah
dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.
d. Proses evaluasi
Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau
nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan
sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistematis
untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program. Dalam
melakukan evaluasi LAZ DT Peduli Jambi membuat laporan bulanan
tentang omset, keuntungan, dan laporan bulanan mengenai permasalahan
atau kendala-kendala yang dihadapi selama sebulan sekali.
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Desa Ternak Mandiri LAZ
DT Peduli Jambi
Program pemberdayaan yang dilakukan LAZ DT Peduli Jambi
melalui program Desa Ternak Mandiri (DTM) secara tidak langsung
memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh
aspek sosial. Dengan adanya program ini, tentunya ada beberapa perubahan
yang dirasakan oleh para anggota program. Diantaranya adanya peningkatan
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modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha,
juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.
Program Desa Ternak Mandiri LAZ DT Peduli Jambi berdiri pada
tahun 2018. Pada saat ini baru memiliki satu desa binaan yaitu Desa Catur
Rahayu, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi yang diberikan
modal berupa 1.000 Bebek petelur, material kandang, pakan selama 3 bulan,
dan material lain-lain untuk 20 orang/KK mustahik agar dapat dibudidayakan.
Dikatakan oleh sarjinah selaku penerima bantuan zakat produktif:
“Alhamdullilah Ibu dapat bantuan dari DT Peduli Jambi itu pada 2018 lalu,
berupa 20 bebek petelur, material kadang, dan pakan selama 3 bulan untuk
dibudidayakan. Ini sangat membantu perekonomian disini. Dan tentunya kami
jaga baik-baik bebeknya karna sudah diberi bantuan ini”.73
Untuk dapat melihat nama para mustahik penerima bantuan program desa
LAZ DT Peduli 2018 yang mana perkerjaan sebelum mustahik menerima
bantuan program desa ternak mandiri yaitu didominasi Ibu Rumah Tangga
(IRT), maka peneliti membuat tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Daftar Nama Penerima Bantuan Program Desa Ternak Mandiri LAZ DT
Peduli Jambi Tahun 2018
Pekerjaan
No

Nama

Jumlah
Bantuan

Sebelum

Sesudah

menerima

menerima

bantuan

bantuan

1

Masliah

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

2

Sucianah

Rp. 8.050.000 Buruh

Peternak Bebek

3

Eni Rosita

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

4

Suyati

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

5

Siti Maisaroh

Rp. 8.050.000 Peternak bebek

Peternak Bebek

73

Wawancara dengan Sarjinah selaku selaku penerima zakat produktif LAZ Daarut
Tauhiid Peduli Jambi pada program desa ternak mandiri, tanggal 31 Maret 2021
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6

Sri Supanti

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

7

Sri Suyamti

Rp. 8.050.000 Peternak

Peternak Bebek

8

Rusmini

Rp. 8.050.000 Buruh

Peternak Bebek

9

Sarjinah

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

10

Sugihariani

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

11

Rosmiati

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

12

Apriyani

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

13

Purwati

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

14

Siti Nurjanah

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

15

Suratinah

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

16

Miswati

Rp. 8.050.000

17

Katiah

Rp. 8.050.000 Perikanan

Peternak Bebek

18

Painah

Rp. 8.050.000 IRT

Peternak Bebek

19

Mustopa

Rp. 8.050.000 Buruh

Peternak Bebek

20

Sumarti

Rp. 8.050.000 Petani

Peternak Bebek

Peternak

Peternak Bebek

Kambing

Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti
Dengan diberikannya bantuan zakat produktif berupa bebek petelur
melalui program desa ternak mandiri oleh LAZ DT Peduli Jambi diharapkan
mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam
memperbaiki tingkat perekonomian. Program desa ternak mandiri ini tidak
menggunakan sistem akad mudharabah yang dikasih secara total untuk
mustahik. Dijelaskan oleh Bapak Yulis selaku Kepala Program LAZ DT
Peduli Jambi:
”Kita memberikan bantuan program ini secara total untuk mustahik dan tidak
ada pembagian untuk kami, kami juga berharap dengan memberikan bantuan
secara total ini agar mampu mustahik mengembangkan usahanya dan lebih
kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomiannya”.74

74

Wawancara dengan Ahmad Yulis selaku Ketua Program LAZ Daarut Tauhiid Peduli
Jambi tentang akad program desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi, tanggal 7 April 2021.
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C. Faktor-faktor penghambat dan upaya pengembangan pada program desa
ternak mandiri
Dalam pelaksanaannya, para mustahik penerima zakat produktif
maupun LAZ DT Peduli Jambi telah memiliki perannya masing-masing untuk
kelancaran usaha binaannya. Hal ini terlihat dari pembinaan yang dilakukan
LAZ DT Peduli Jambi, maupun mustahik yang rutin mengikuti pertemuan
sebulan sekali sebagai bentuk pembinaan. Namun, ada beberapa faktor yang
menyebabkan usaha binaan LAZ DT Peduli Jambi yang telah menerima zakat
produktif tidak mengalami perkembangan, meskipun telah dilakukan
pembinaan. Maka faktor yang menyebabkan usaha binaan LAZ DT Peduli
Jambi tidak mengalami perkembangan yang baik adalah:
a. Faktor dari LAZ DT Peduli Jambi
Seiring dengan perjalanannya program desa ternak mandiri ini
terdapat beberapa kendala baik itu dari LAZ DT Peduli Jambi. Dijelaskan
oleh Ibu nur Alsa selaku Kepala Cabang:
”Beberapa kendala kami belum memiliki sistem pembinaan yang optimal
atau rutin seminggu sekali yang langsung turun ke usaha mustahik karena
jarak tempuh yang jauh sehingga tidak terkoordnirnya mustahik, dan juga
faktor pendemi covid 19 yang membuat kami terbatas gerak sehingga kami
tidak dapat mengetahui perkembangan usahanya, kendala yang dihadapi,
atau bahkan kabar baik tentang usahanya yang mampu membuat mustahik
lain bisa lebih terpacu semangatnya untuk menjalankan usaha”.75
Dari LAZ DT Peduli Jambi yang menyebabkan usaha binaannya
tidak mengalami perkembangan yang baik:
1) Karena pembinaan hanya dilakukan satu bulan sekali, sehingga
pembinaan yang telah dilaksanakan ini kurang optimal.
2) Terbatasnya tim yang turun saat pembinaan.
3) Pembinaan belum secara optimal dikarenakan jarak tempuh yang jauh
sehingga mustahik tidak terkoordinir

75

Wawancara dengan Nur Alsa selaku Pimpinan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi
tentang faktor dari LAZ DT Peduli Jambi yang menyebabkan usaha binaanya tidak mengelami
perkembangan, tanggal 31 Maret 2021

55

4) Tidak ada pembina khusus dan tim khusus untuk mengkoordinir
kelompok mustahik yang sudah dibentuk, sehingga bisa evaluasi secara
rutin apabila tidak hadir saat pembinaan dan usaha ternaknya
5) Belum ada sanksi yang tegas untuk mustahik yang tidak datang saat
pembinaan setiap bulannya.
6) Pendemi covid-19 membuat rantai ekonomi melambat dan gerak terbatas
sehingga pembinaan tertunda.
7) Tidak sesuainya lokasi dan jenis hewan ternak yang dibudidayakan
b. Faktor dari mustahik desa ternak mandiri LAZ DT Peduli
Berkembangnya suatu usaha dengan optimal atau tidak, tentu sangat
tergantung

dengan

bagaimana

pemilik

usaha

yang

bersangkutan

menjalankan usahanya. Sehingga dari cara yang telah dilakukan, usaha
tersebut mampu berkembang dengan sesuai harapan, atau tidak optimalnya
cara yang digunakan maka usaha tersebut tidak mampu berkembang dengan
maksimal. Dari mustahik desa ternak mandiri LAZ DT Peduli Jambi yang
menyebabkan usahanya tidak mengalami perkembangan yang baik:
1) Mustahik tidak mengikuti pembinaan secara rutin sebulan sekali yang
telah ditetapkan oleh pihak LAZ DT Peduli Jambi.
2) Mustahik tidak memahami apa yang disampaikan saat pembinaan,
sehingga materi tentang pakan, cara ternak bebek dengan baik tidak
terlaksana.
3) Mustahik tidak menjalankan usahanya dengan optimal, terbukti dengan
banyaknya hewan ternak yang mati.
4) Ketua kelompok tidak selalu mengkoordinir anggota kelompok untuk
ikut pembinaan.
5) Pakan ternak bebek lebih mahal daripada hasil yang didapat.
6) Adanya hama seperti ular, buaya dan biawak disekitar lokasi yang
mengakibatkan banyak hewan ternak mati.
7) Tidak sesuainya keinginan hewan ternak untuk dibudidayakan oleh
mustahik
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Untuk dapat melihat hasil temuan tentang faktor yang menyebabkan
beberapa usaha ternak LAZ DT Peduli Jambi tidak mengalami
perkembangan yang baik meskipun telah dilakukan pembinaan secara lebih
ringkas, maka peneliti akan membuat tabel yang dapat dilihat pada tabel 4.3
agar mudah dipahami sebagai berikut:
Tabel 4.3
Faktor-faktor hambatan desa ternak mandiri tidak mengalami perkembangan
dengan baik

No

1

2

Faktor dari LAZ DT Peduli
Jambi

Ternak Mandiri LAZ DT Peduli
Jambi

Pembinaan hanya dilakukan satu

Musathik tidak mengikuti pembinaan

bulan sekali

secara rutin sebulan sekali

Terbatasnya tim yang turun saat Mustahik tidak memahami apa yang
melakukan pembinaan

3

Faktor dari Mustahik Desa

disampaikan saat pembinaan

Pembinaan belum secara optimal Mustahik

tidak

menjalankan

dikarenakan jarak tempuh yang usahanya dengan optimal
jauh sehingga mustahik tidak
terkoordinir
4

Tidak ada Pembina khusus dan Ketua

kelompok

tidak

selalu

tim khusus untuk mengkoordinir mengkoordinir anggota kelompok
kelompok mustahik yang sudah untuk ikut pembinaan
dibentuk
5

Belum ada sanksi yang tegas Pakan ternak bebek lebih mahal
untuk

mustahik

yang

tidak daripada hasil yang didapat

datang pembinaan
6

Pendemi

covid-19

membuat Adanya hama seperti ular, buaya dan

rantai ekonomi melambat dan biawak disekitar lokasi
gerak terbatas
7

Tidak sesuainya lokasi dan jenis Tidak sesuainya keinginan hewan
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hewan

ternak

yang ternak untuk dibudidayakan oleh

dibudidayakan

mustahik

Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti
Menurut penelti, pendayagunaan zakat produktif melalui program desa
ternak mandiri merupakan gagasan yang cukup tepat karena mengingat
potensi alam di Provinsi Jambi yang masih mendukung. Tetapi perlu studi
kelayakan lebih detail dalam hal penentuan lokasi, jenis ternak, dan
mustahiknya. Sehingga menimalisir hal-hal yang tidak terduga dalam usaha
ternak.
c. Upaya pengembangan pada program desa ternak mandiri yang tidak
mengalami perkembangan dengan baik
Dari faktor-faktor diatas membuat mustahik berganti usahanya dari
bebek ke kambing, mentok dan ayam. Dan juga mustahik benganti yang
awalnya 20 KK menjadi 16 KK dengan mustahik yang sama dan tidak.
Dikatakan Ibu Siti Indasah:
”Awalnya saya buruh, dan saya juga bukan orang pertama menerima dari
bantuan hewan ternak melalui program desa ternak mandiri melainkan orang
kedua. Dan juga saya diberi waktu itu 23 bebek, karena bebek mahal
pakannya saya ganti kekambing”.76
Untuk dapat melihat daftar nama mustahik yang masih menjalankan
program desa ternak mandiri 2021 dengan peralihan jenis usaha dan
mustahiknya, maka peneliti akan membuat tabel yang dapat dilihat pada
tabel 4.4 agar mudah dipahami sebagai berikut:
Tabel 4.4
Daftar Nama Mustahik Yang Masih Menjalankan Program Desa Ternak
Mandiri 2021 Dengan Peralihan Jenis Usaha dan Mustahiknya
No

Nama

Alamat

Jenis Usaha

1

Masliah

RT 21

Peternak Kambing

2

Sucianah

RT 09

Peternak Kambing

3

Eni Rosita

RT 10

Peternak Kambing

76

Wawancara dengan Siti Indasah selaku selaku penerima zakat produktif LAZ Daarut
Tauhiid Peduli Jambi pada program desa ternak mandiri, tanggal 31 Maret 2021.
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4

Suyati

RT 06

Peternak Mentok

5

Asih Wahyuni

RT 14

Peternak Kambing

6

Sri Supanti

RT 16

Peternak Kambing

7

Sri Suyamti

RT 11

Peternak Kambing

8

Rusmini

RT 09

Peternak Ayam

9

Sarjinah

RT 24

Peternak Kambing

10

Sugihariani

RT 02

Peternak Kambing

11

Rosmiati

RT 25

Peternak Kambing

12

Lita

RT 02 Blok 4

Peternak Kambing

13

Dewi Indrianti

RT 03 Blok 4

Peternak Kambing

14

Siti Nurjanah

RT 02 Blok 4

Peternak Kambing

15

Sumarti

RT 05

Peternak Kambing

16

Siti Indasah

RT 01 Blok 4

Peternak Kambing

Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti
Peralihan mustahik ini sebabkan karena kurangnya ikatan akad dan
komitmen dari mustahik yang menganggap apabila usaha gagal mereka
tidak rugi, padahal mustahik diberdayakan melalui usaha itu supaya
memperbaiki keadaaan ekonominya. Seharusnya LAZ DT Peduli Jambi
memberi sanksi yang tegas apabila mustahik tidak menjalankan usaha
dengan prosedur yang telah disepakati bersama dan melakukan evaluasi
berskala.
Banyak hal yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran
untuk membuat sistem efektifitas dari pendayagunaan menjadi lebih optimal
dalam pengembangan. Seperti dapat kita lihat dari Lembaga Amil Zakat lain
salah satunya yaitu Lembaga Rumah Zakat yang menyalurkan dana zakat
produktif pada suatu program perberdayaan ekonomi. Untuk melakukan
program melalui beberapa tahapan, yaitu proses penyeleksian, studi
kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi.
Dalam proses penyeleksian Lembaga Rumah Zakat menetapkan
kriteria mustahik harus memenuhi persyaratan dan dilanjuti dengan studi
kelayakan melihat dari aspek hukum, lingkungan, pasar atau pemasaran,
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teknis, dan teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia, dan juga
keuangan. Kemudian melalukan penyuluhan ditunjukan untuk wawasan
mustahik, terkait prospek usaha yang dijalankan usaha. Pada tahap
pengawasan dilakukan seminggu sekali dengan melakukan survei kerumah
mustahik dan melakukan evaluasi sebulan sekali berupa pelaporan bulanan
omset, laporan bulanan tentang keuntungan, dan laporan bulan mengenai
permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi pada akhir bulan.
Setelah

diuraikan

dari

hasil

pengamatan,

wawancara

dan

dokumentasi yang melibatkan beberapa informan dari pihak LAZ DT Peduli
Jambi dan pihak mustahik penerima zakat produktif melalui program Desa
Ternak Mandiri (DTM) LAZ DT Peduli Jambi. Masih banyak perbaikan
yang harus dilakukan dari segi proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis,
penyuluhan,

pengawasan

serta

evaluasi.

Karena

efektifitas

dari

pendayagunaan zakat produktif di LAZ DT Peduli Jambi ini adalah hal yang
sangat penting, terutama untuk mustahik yang membutuhkan banyak
pengarahan dalam menjalankan usahanya. Meskipun belum seutuhnya
optimal program ini hingga membuat pendapatan mustahik berubah, namun
lewat penyuluhan yang dilakukan sudah menjadi awal yang baik untuk LAZ
DT Peduli Jambi umumnya dan mustahik zakat produktif khususnya, untuk
dapat lebih baik kedepannya. Karena di dalam kehidupan ini ketika kita
ingin

sukses

tidak

akan

terlepas

dari

sebuah

proses.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
kesimpulan yaitu:
1. Dalam rangka mengoptimalkan pedayagunaan dana zakat secara produktif
perlu adanya efektifitas dari pendayagunaan untuk peningkatan perekonomian
umat, LAZ DT Peduli Jambi memiliki program pemberdayaan yaitu Desa
Ternak Mandiri (DTM). Sebelum dari itu, LAZ DT Peduli Jambi melakukan
studi kelayakan bisnis agar desa yang dijadikan tempat ternak tepat sasaran
dan mustahik menerima bantuan haruslah memenuhi kriteria asnaf. Mustahik
diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan serta
diberikan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi dari usaha hewan ternak
2. Seiring berjalannya, program desa ternak mandiri ada faktor-faktor yang tidak
mengalami perkembangan usahanya. Padahal, mustahik telah dibina oleh LAZ
DT Peduli Jambi. Tidak mengalami perkembangan tidak hanya dari
mustahiknya sendiri, namun terdapat juga faktor dari pihak LAZ DT Peduli
Jambi. Dari mustahik, kurangnya kesadaran atau komitmen

dalam

menjalankan usahanya, dan tidak mengikuti penyuluhan secara optimal. Dari
pihak lembaga LAZ DT Peduli Jambi, kurangnya tim khusus sesuai untuk
pengawasan dengan kebutuhan jenis usaha mustahik, dan tidak adanya
evaluasi bagi mustahik yang tidak mengikuti penyuluhan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap
permasalahan dalam pembahasan skripsi ini:
1. Penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan harus lebih masif dan lebih tegas
lagi. Sebaiknya setiap kelompok jangan hanya dipertemukan satu bulan sekali
saja, namun ada juga Pembina yang memantau usaha mustahik minimal satu
minggu sekali untuk terjun langsung ke lokasi, dan melihat keadaan mustahik
di lapangan, jadi mustahik tidak perlu menunggu satu bulan dulu untuk
menyampaikan apa keresahan ataupun keuntungan yang didapatkannya
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kepada pembinanya. Pihak lembaga juga bisa menyiapkan call center untuk
pemantauan dan pengaduan mustahik zakat produktif. Selanjutnya, menindak
lanjuti dan mengevaluasi mustahik yang tidak datang ketika penyuluhan.
2. Diberikan fasilitas tempat untuk melakukan pembinaan yang pasti. Agar
mustahik tidak perlu kebingungan mencari tempat penyuluhan. Karena jika
diberikan fasilitas tempat serta sarana yang mendukung dalam penyuluhan,
mustahik akan merasa nyaman dan bersemangat dalam mengikuti penyuluhan.
3. Untuk Mustahik yang tidak aktif lagi usahanya dilakukan evaluasi kembali
dan dimasukkan kedalam catatan khusus. Terkait masalah apa yang dihadapi
dengan musathik dalam menjalankan usahanya, dan apakah mustahik ternyata
memang belum bisa menjadi mustahik untuk zakat produktif. Dengan adanya
catatan seperti ini, kedepan mustahik bisa diberikan dana zakat dalam berntuk
lain, bukan lagi dalam bentuk zakat produktif.
4. Pihak LAZ DT Peduli Jambi turut serta gencar dalam mempromosikan usaha
dari binaannya. Pesebaran informasi yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli
Jambi ini tentu lebih bisa meluas ke msyarakat daripada binaannya
mempromosikan usahanya sendiri yang mana ruang lingkupnya hanya
sekitaran tempat usaha dan kenalan pemiliki usaha.
C. Kata Penutup
Demikian karya ini ditulis, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti
dan bagi masyarakat umumnya. Karya ini penulis sadari masih jauh dari kata
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak
tentunya sangat berarti untuk perbaikan nantinya. Penulis ucapkan terimakasih
telah berkenan membaca dan memberi masukkan.
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Lampiran 1
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PANDUAN WAWANCARA

No

Informan

1

Kepala Cabang
LAZNAS DT
Peduli Jambi

2

Kepala Program
LAZNAS DT
Peduli Jambi

Pertanyaan
1. Bagaimanakah sejarah dari LAZNAS DT Peduli
Jambi?
2. Apa visi dan misi LAZNAS DT Peduli Jambi?
3. Bagaimana struktur organisasi LAZNAS DT
Peduli Jambi?
4. Bagaimanakah proses penghimpunan zakat di
LAZNAS DT Peduli Jambi?
5. Bagaimanakah cara pengelolaan dana zakat di
LAZNAS DT Peduli Jambi?
6. Bagaimana proses penyaluran zakat di LAZNAS
DT Peduli Jambi?
7. Bagaimanakah potensi dana zakat di LAZNAS
DT Peduli Jambi?
8. Evaluasi apa yang akan dilakukan pihak
LAZNAS DT Peduli Jambi untuk program
pengelolaan zakat kedepan terutama zakat
produktif?
1. Program-pogram apa saja yang ada di LAZNAS
DT Peduli Jambi?
2. Apa saja isi dari program yang ada di bagian
bidang Pilar Ekonomi LAZNAS DT Peduli
Jambi?
3. Bagaimana bentuk penyaluran zakat produktif
kepada mustahik melalui program desa ternak
mandiri?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi mustahik
program desa ternak mandiri agar dana zakat
yang diberikan bisa diolah menjadi usaha?
5. Apakah terdapat pelatihan sebelum mustahik
diberikan dana zakat produktif melalui desa
ternak mandiri?
6. Bagaimana bentuk optimalisasi yang dilakukan
program desa ternak mandiri kepada mustahik
yang memiliki usaha dari dana zakat produktif?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan program
desa ternak mandiri kepada mustahik yang
memiliki usaha dari dana zakat produktif?

3

Mustahik Program
Desa
Ternak
Mandiri DT Peduli
Jambi

8. Apa yang dilakukan oleh program desa ternak
mandiri LAZNAS DT Peduli Jambi jika
mustahik mengalami kesulitan atau kerugian
dalam menjalankan usahanya?
9. Apa yang dilakukan program desa ternak mandiri
LAZNAS DT Peduli Jambi apabila ada usaha
yang tidak diolah dengan semestinya oleh
mustahik?
10. Seberapa optimalkah dana zakat produktif yang
didistribusikan kepada mustahik desa ternak
mandiri LAZNAS DT Peduli Jambi?
11. Apa saja kendala yang dihadapi program desa
ternak mandiri LAZNAS DT Peduli Jambi dalam
program kerja zakat produktif ini?
1. Sebelum menerima dana zakat dari LAZNAS DT
Peduli Jambi, apa latar belakang pekerjaan
Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima zakat
produktif dari LAZNAS DT Peduli Jambi?
3. Digunakan untuk membuat usaha apa zakat
produktif yang diperoleh?
4. Apakah pembinaan yang dilakukan LAZNAS DT
Peduli Jambi dapat turut membantu kelancaran
usaha ternak?
5. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum
dan setelah diberikan zakat produktif melalui
program desa ternak mandiri?
6. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu rasakan selama
menjalankan usaha ini?
7. Apa harapan Bapak/Ibu kedepan untuk program
desa ternak mandiri LAZNAS DT Peduli Jambi?

Lampiran 2
DOKUMENTASI RISET

Gambar 1. Bangunan LAZNAS DT Peduli Jambi dari luar

Gambar 2. Lokasi LAZNAS DT Peduli Jambi depan POLDA Jambi

Gambar 3. Wawancara bersama Kepala Cabang LAZNAS DT Peduli Jambi

Ibu Nur Alsa S.E

Gambar 4. Wawancara bersama Ketua Program LAZNAS DT Peduli Jambi
Bapak Ahmad Yulis S.Pd.I

Gambar 5. Peta Program LAZNAS DT Peduli Jambi

Gambar 6. Kecleng (Celengan Kaleng)

Gambar 7. QRIS LAZNAS DT Peduli Jambi

Gambar 8. Penyerahan Berkas Riset

Gambar 9. Wawancara bersama mustahik program desa ternak mandiri LAZNAS
DT Peduli Jambi

Gambar 10. Hewan Ternak dan Kadang Ternak
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