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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Miskin dan kaya adalah kondisi yang menimpa manusia dalam 

hidupnya. Dua keadaan yang merupakan kehendak Allah SWT. Yang 

satu mendapat pemberian yang banyak dan yang satu mendapat 

pemberian yang sedikit. Pemberian dengan arti yang luas adalah 

pemberian yang berupa daya fikir, kekuatan badan, kecerdasan 

pemahaman. Semua manusia adalah makhluk Allah, tidak membedakan 

mereka karena perbedaan bangsa dan warna. Kemiskinan bukanlah sifat 

yang langgeng dan terus mnerus, akan tetapi ia datang dan pergi. 

Manusia dituntut untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Masyarakat 

muslim harus memberinya peluang untuk hidup dan bekerja. Selama 

masyarakat muslim tersebut merasa bahwa mereka mempunyai tugas 

yang harus di pertanggungjawabkan di sisi Allah, niscaya masyarakat 

tersebut mempunyai gairah hidup, berusaha mengikis kesenjangan sosial, 

dan merekrut semua sumber daya manusia untuk kebaikan. Sebaliknya  

jika sebuah masyarakat hanya tidur, hilang semangat hidupnya, lupa akan 

tugasnya, dan penyakit sosial yang di peringatkan oleh Rasulullah 

berulangkali mewabah dalam masyarakat itu, maka bertambah banyaklah 

lapisan masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok 

mereka. Pada saat seperti ini zakat adalah jalan keluar terbaikuntuk 

menyelesaikan permasalahan ini. Zakat adalah cara penyelesaian yang 
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dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, menenangkan jiwa yang 

terbakar oleh kelaparan dan ketidak adilan, serta menjaga keseimbangan 

hubungan antara individu dalam masyarakat itu.
1
 

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni 

menanamkan nilai pendidikan, kadilan dan kesejahteraan sehingga 

diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan, memeratakan 

keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.  

Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit 

ketimpangan ekonomi didalam masyarakat hingga di batas yang 

seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan 

masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak tumbuh 

semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Rasulullah SAW 

menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-

orang kaya dan di berikan kepada yang mskin. Oleh karena itu, tujuannya 

adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian 

rupa, sehingga tidak seorangpun masyarakat muslim yang tinggal dalam 

keadaan miskin.
2
 

Zakat bukanlah beban pajak pendapatan atau pajak property. Oleh 

karenanya, sikap kita melihat zakat seharusnya juga berbeda dengan 

melihat pajak. Prinsip ketiga dari pilar Islam ini adalah untuk mendorong 

agar harta muslim berputar tidakhanya di kalangan yang kaya. Apabila 

                                                           
1
Muhammad Bin Ahmad Ash-shalih, ManajemenIslamiHartaKekayaan, terj. 

MuhilDhofirAsror (Solo: Era Intermedia, 2001), 116-117. 
2
Mardani, FiqihEkonomiSyariah: FiqihMuamalah (Jakarta: KencanaPrenada Media 

Group, 2013), 353. 
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seorang muslim menahan hartanya melebihi satu tahun (tahun 

Qomariyah),maka dia harus membersihkan hartanya dengan membayar 

zakat 2.5%. 

Zakat juga merupakan fungsi syukur atas nikmat Allah yang di 

berikan kepada hamba-Nya. Atas dasar ini maka zakat juga berjenjang 

dalam presentase, tergantung dengan kemudahan dalam memperoleh 

harta.  

Lebih jauh lagi, zakat adalah bentuk ibadah khusus yang harus di 

lakukan dengan tatacara yang di contohkan. Oleh karenanya, mulai dari 

pengumpulan, pengelolaan, sampai distribusinya juga sudah di atur 

sangat jelas dalam agama.
3
 

Penyaluran dana zakat boleh dibilang gampang-gampang susah. 

Kalau bentuk penyalurannya tanpa target apapun, ibarat kata hanya bagi-

bagi bantuan, itu mudah. Tapi itu tidaklah cukup. Lembaga zakat sebagai 

lembaga pendamping kaum duafa, tentunya tidak cukup hanya 

melakukan hal yang demikian. Apalagi kesulitan hidup masyarakat tidak 

akan basi diatasi  jika hanya membagi-bagikan bantuan seperti itu.  Oleh 

karenya lembaga zakat dituntut mampu merancang program yang sesuai 

dengan kebutuhan mustahik dan asib tepat sasaran. Sehingga keberadaan 

zakat benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup mustahik.
4
 

Zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus 

disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan sekala prioritas yang telah 

                                                           
3
Muhaimin Iqbal, Dinar Sebagai Solusi (Jakarta: GemaInsane, 2008), 143-144. 

4
Noor Aflah,Arsitektur Zakat Indonesia  (Jakarta: Universitas Indonesia,2009), 156. 
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disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada 

mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at Taubah (9): 60 

                          

Artinya:Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5
 

 

Namun untuk merancang program pendayagunaan zakat yang tepat 

sasaran dan sesuai dengan tujuan bukanlah perkara yang mudah. 

Seringkali program berjalan kurang optimal sehingga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan para mustahik. Lembaga 

pengelolaan zakat perlu keseriusan dan kapabilitas yang cukup demi 

kesuksesan suatu pendayagunaan zakat. 

Zakat yang disalurkan kepada musthik dapat berupa konsumtif, 

yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula 

bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang 

bersifat konsumtif dinyatakan antaralain dalam surat al- Baqarah (2): 273: 

                                                           
5
Al- Qur’an, 9:60 
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Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) 

di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang 

yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena 

memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan 

melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 

secara mendesak. Danapa saja harta yang baik yang kamu 

nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Mengatahui. 

 

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang 

pernah terjadi di zaman Rasullullah yang dikemukakan dalam sebuah 

hadis riwayat imam muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari 

ayahnya, bahwa Rasullullah telah memberikan kepadanya zakat lalu 

menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan 

dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang 

menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qordhawi dalam Fiqih 

Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik 

atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kepemilikan dan 

keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi 

kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk 
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saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 

Zakat yang kuat, amanah dan professional.
6
 

Konsep zakat mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi 

kerakyatan yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan 

perekonomiannya. Sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengalaman 

tentang zakat bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, 

munculah Undang-Undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu badan amil zakat dan 

lembaga amil zakat, badan amil zakat merupakan organisasi yang dikelola 

oleh Negara sedangkan lembaga amil zakat di kelola oleh perseorangan. 

Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dana 

zakat di Unit Penngumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Ponorogo. 

Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah 

terstandar dengan bagus maka dalam melaksanakan tugas pengumpulan 

pendistribusian serta pendayagunaannya dapat berjalan dengan baik. 

Namun disini ada kecurigaan dari segi penerapan fungsi manajemen 

actuating (penggerakan) yang mencangkup empat aspek: pemberian 

motivasi, pembimbingan, penyelenggaraan komunikasi, pengembangan 

dan peningkatan pelaksanaan. 

Secara teoritis apabila peran fungsi manajemen Actuating 

(pelaksanaan) berjalan dengan baik, akan berimplikasi pada program atau 

perencanaan suatu organisasi tersebut menjadi lebih baik dalam sebuah 

                                                           
6
Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomiaan Modern (Jakarta: Gema Insani 

Press,2002), 133-134. 
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kegiatan atau pengelolaan zakat produktif. Dengan penerapan fungsi 

manajemen Actuating secara optimal, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat secara modern. 

Di tahun 2016 ini Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 

71.762.00 dari lingkup Kementerian Agama Ponorogo saja. Dari sini Unit 

Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Ponorogo berhasil dalam 

mengelola potensi zakat di Kantor Kementerian Ponorgo. 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

menyalurkan zakat dengan berbagai program yang bersifat konsumtif dan 

produktif. Zakat tersebut di salurkan di daerah Ponorogo secara merata 

dan bergilir dari daerah satu ke daerah yang lain. Cara yang di upayakan 

Unit Pengumpul Zakat Ponorogo tersebut masih menjadi suatu pertanyaan 

apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan zakat atau belum.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang kriteria pengelolaan zakat produktif yang di lakukan oleh 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo dengan judul 

skripsi PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA 

UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI UNIT PENGUMPUL 

ZAKAT KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO. 

B. Penegasan Istilah  

1. Zakat adalah cara penyelesaian yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat miskin, menenangkan jiwa yang terbakar oleh kelaparan 
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dan ketidak adilan, serta menjaga keseimbangan hubungan antara 

individu dalam masyarakat itu.
7
 

2. Produktif adalah suatu usaha untuk menghasilkan nilai yang lebih 

tinggi. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada Unit Pengumpul 

Zakat Kementerian Agama Ponorogo di tinjau dari teori pengentasan 

kemiskinan ? 

2. Bagaimana pengaruh dana zakat produktif yang di berikan Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo terhadap 

kesejahteraan ekonomi mustahik zakat di tinjau dari teori 

pengentasan kemiskinan ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif pada Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo ditinjau dari teori 

pengentasan kemiskinan 

2. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo terhadap 

kesejahteraan ekonomi mustahik zakat ditinjau dari teori pengentasan 

kemiskinan 

                                                           
7
 Muhammad Bin Ahmad Ash-shalih, Manajemen Islami Harta Kekayaan, terj. Muhil 

Dhofir Asror (Solo: Era Intermedia,2001)116-117 



10 

 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam 

pengelolaan zakat. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menghadapi masalah-msalah 

dalam pendistribusian zakat 

3. Untuk memksimalkan hasil pengelolaan zakat 

F. Telaah Pustaka  

Dalam kajian pustaka ini penulis mengetahui bahwa tentang zakat 

produktifsebagai pengentas kemiskinan belum ada yang membahas, tetapi 

penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama 

dengan zakat, yaitu skripsi Edi Suhartono, yang berjudul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA USAHA 

BERGULIR DI LAZ UMMAT SEJAHTERA” pada tahun 2008 Yang 

termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasanya lembaga amil 

zakat “Ummat Sejahtera” Ponorogo merupakan lembaga yang bergerak di 

bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam penyaluran dana, 

ada layanan khusus yang diberikan kepada mustahik yaitu pinjaman dana 

usaha bergulir yang diambil dari dana zakat maal. Yang mana tidak semua 

kriteria mustahik yang tertera dalam Al-Qur’an dapat menjadi pengguna 

pinjaman tersebut. Bahkan dalam prakteknya, pernah terjadi wanprestasi 

akibat ketidak patuhan peminjam. Setelah beberapa kali diperingatkan, 
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peminjam tidak mau menggubris maka akhirnya pihak Lembaga Amil 

Zakat “Ummat Sejahtera” mengiklaskan dana tersebut. 

Yang selanjutnya skripsi dari Aris Sugiharto, yang berjudul tentang 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG ZAKAT TERHADAP 

PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LAZ UMMAT SEJAHTERA 

PONOROGO pada tahun 2011 yang termasuk penelitian kualitatif. 

Bahwasanya LAZ “Umat Sejahtera” Ponorogo berdiri dalam rangka 

merespon adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat dapat di 

kelola oleh pemerintah melalui badan amil zakat (BAZ) dan lembaga non 

pemerintah melalui lembaga amil zakat. Dari hasil penelitian ini adalah 

penentuan mustahik di LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo sudah sesuai 

dengan Undang-undang Zakat dan pendayagunaan ZIS di LAZ “Ummat 

Sejahtera” belum sesuai dengan Undang-undang zakat. 

Yang selanjutnya skripsi dari Nurul Izzati, yang berjudul tentang 

“STUDI HUKUM ISLAM TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN 

ZAKAT FITRAH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DEPARTEMEN 

AGAMA KABUPATEN PONOROGO”. Penelitian ini menyoroti tentang 

system perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pendayagunaan 

zakat di BAZ Departemen Agama Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian 

ini menerangkan bahwa sistem perencanaan, pengorganisasian, dan 

pendayagunaan di BAZ Departemen Agama Kabupaten Ponorogo telah 

memenuhi prinsip manajemen pengelolaan zakat. 
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Dari judul skripsi di atas terdapat perbedaan yang penulis angkat di 

antaranya adalah menggunakan teori pengentasan kemiskinan dan 

penerapan zakat terhadap mustahiq zakat. Dari perbedaan diatas penulis 

mengangkat judul “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF 

SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI UNIT 

PENGUMPUL ZAKAT KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO” 

G. Metode Penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field 

research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat 

obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) 

penelitian.  

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan 

dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan 

hubungan dua variabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan 

konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti.
8
 

                                                           
8
  Imam Suprayogo, Metodologi PenelitiannSosial-Agama , (Bandung: PT Rosada Karya, 

2001), 91. 
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Dalam hal ini jelas penelitian  yang  digunakan  adalah  studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif 

yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- 

kata yang tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

3. Lokasi penelitan  

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

4. Sumber data  

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data skunder.  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan 

atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan 

untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa 

interview, observasi, dan juga dari kitab-kitab fikih yang terkait 

dengan yang di teliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 
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berbagai instansi lain.sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi, arsip-arsip resmi dan buku-buku. 

5. Teknik pengumpulan data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas 

yaitu peneliti menggunakan metode : 

a. Teknik wawancara 

Yaitu : metode pengumpulan data dengan bertanya langsung secara 

lisan atau tatap muka dengan orang-orang yang mengerti dan 

memahami terhadap obyek yang di teliti. Adapun pihak yang di 

wawancarai adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat Kementrian 

Agama Ponorogo dan para mustahiq zakat di antaranya: 

1. Hayat Prihono Wiyadi, S.Ag selaku ketua Unit Pengumpul 

Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

2. Muhtadin, S. Kom. I sekretaris Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama Ponorogo 

3. Para mustahiq zakat yang mendapatkan bantuan dari Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo. 

b. Teknik Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap Unit Pengumpul 

Zakat Kementerian Agama Ponorogo sebagai obyek yang akan di 
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teliti. Sedangkan tehnik Observasi yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah terjun langsung kelapangan yang hendak di teliti. 

c. Teknik Dokumentasi  

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan 

bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar 

yang dilakukan dalam interaksi antara mustahik yang mendapatkan 

bantuan. Setelah peneliti melakukan observasi  dilokasi, kemudian 

melakukan wawancara dengan para mustahik, kemudian peneliti 

mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan  

mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam 

bentuk file. 

6. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Humberman. 

Miles dan Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 
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analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing atau verification.
9
 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang pentinng, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraia singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukunng oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku 

yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan 

yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut adalah: 

                                                           
9
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan dapat diinformasikan kepada oranglain. 

Lihat dalam. Team penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan 

Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2012), 51 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa 

aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di 

uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

Penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : ZAKAT     SEBAGAI     SOLUSI     PENGENTASAN  

KEMISKINAN 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan 

untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab 

III meliputi: Definisi kemiskinan, masalah kemiskinan, 

ciri-ciri kemiskinan, kebijakan mengatasi kemiskinan, 

Pandangan Islam tentang kemiskinan, Pengertian zakat 

dan Dasar hukum zakat, Tujuan zakat, Hikmah zakat, 

Harta yang wajib di zakati, Distribusi zakat. 

BAB III : PENDISTRIBUSIAN  ZAKAT   PRODUKTIF   UNIT  

PENGUMPUL ZAKAT KEMENTERIAN AGAMA 

PONOROGO 

Bab ini merupakan dasar sebagai hasil maksimal dari 

penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang 

tercangkup didalamnya gambaran umum lokasi penelitian 
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yang mencangkup sejarah singkat lokasi dan wilayah 

hukum Unit pengumpul Zakat, pengelolaan 

pendistribusian dana zakat produktif pada Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo ditinjau 

dari teori pengentasan kemiskinan, pengaruh dana zakat 

produktif yang di berikan Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama Ponorogo terhadap kesejahteraan 

ekonomi mustahik zakat ditinjau dari teori pengentasan 

kemiskinan. 

BAB 1V       : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF 

SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENTASAN 

KEMISKINAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT 

KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO 

Bab ini merupakan analisa pengelolaan dana zakat 

produktif pada Unit Pengumpul Zakat Kementerian 

Agama Ponorogo dan pengaruh dana zakat produktif yang 

di berikan Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik zakat 

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan 

dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

ZAKAT SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN 

 

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa Arab kata zakat merupakan kata dasar 

(masdar) dari kata zakat yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang 

semua arti ini di gunakan didalam menerjemahkan al quran dan hadist. 

Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta 

tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang di wajibkan oleh Allah 

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

syarat tertentu pula.
10

 

Kaitannya antara makna bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu 

bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, 

bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain 

untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang 

menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang 

mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. sedangkan dalam istilah 

ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari 

golongan kaya kepada golongan yang tidak punya.
11

 

                                                           
10

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002), 7 

11Muhammad Ridwan dan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan 

Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Pres, 2005). 34 
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Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-qur’an surat al Baqarah : 

Ayat:277 

   
  

  
   
    

     
    

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di 

sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. 

B. Tujuan dan Dampak Zakat 

Zakat adalah ajaran islam yang mewajibkan umatnya (orang islam) 

untuk mendermakan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada 

kelompok sosial masyarakat tertentu, yaitu fakir miskin dan anggota 

kelompok masyarakat yang menurut islam memiliki hak untuk mendapatkan 

sebagian harta dari para wajib zakat (muzakki). Secara substansial ajaran 

zakat telah mampu mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dengan demikian ajaran ibadah zakat dapat 

dijadikan model untuk mengatasi kemiskinan dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, zakat sebagai model pengentasan kemiskinan, 

menjadi sebuah tantangan dan harapan sebagai alternatif yang membutuhkan 

respon dari berbagai kalangan; baik dari kalangan penguasa, pengusaha, 
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ulama, cendekiawan, akademisi dan sebagainya, untuk dikaji lebih mendalam 

dan dijadikan panduan dalam mengatasi masalah kemiskinan.
12

  

Zakat sebagai model pegentasan kemiskinan didasarkan pada pesan 

utama dalam ajaran Islam adalah pembentukan perilaku moralitas bagi 

pemeluknya. Walaupun dalam prosesnya yang dientaskan terlebih dahulu 

adalah oranng-orang kaya, kalangan muzakki. Sebab, dengan zakat yang 

mereka salurkan, mereka mengentaskan kemiskinan yang terdapat di dalam 

diri mereka sendiri. Seperti; sifat tamak, serakah, kikir, takabur, dan lain-lain. 

Jadi, membersihkan mereka dari kemiskinan yang sifatnya ruhiyah. Setelah 

itu barulah dampaknya menyebar ke obyek zakatnya.
13

 

Dalam sejarah, kebijakan strategis Rasulullah SAW ketika membentuk 

tim Amilin yang berkembang kemudian menjadi Bayt al-mal. Bayangkan, 

bagaimana zakat dihimpun dan didayagunakan untuk pembangunan negara 

dan dakwah pada masa itu. Demikian juga, kisah zakat di zaman Umar Bin 

Abdul Aziz yang fenomenal itu. Akhirnya zakat benar-benar disalurkan dan 

didistribusikan dalam bentuk uang zakat itu sendiri. Lihatlah budaya 

memberikan amplop uang zakat. Padahal ditetapkannya amil zakat adalah 

untuk memetakan, merencanakan, pengembangkan dari memberdayakan 

zakat sebagai suatu komponen sumberdaya yang akan memakmurkan umat.
14

 

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut: 

                                                           
12

 Subki Risya, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan (Jakart: PP. Lazis NU, 2009), 

123-124 
13

 Ibid., 124-125 
14

 Ibid., 127-128 
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1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir 

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi 

3. Berakhlak dengan akhlak Allah 

4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah 

5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia 

6. Zakat mengembangkan kekayaan batin 

7. Zakat menarik rasa simpati/cinta 

8. Zakat menyucikan harta, tetapi zakat tidak menyucikan harta yang 

haram 

9. Zakat mengembangkan harta.
15

 

10. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup serta penderitaan 

11. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat 

islam dan manusia pada umumnya. 

12. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dihati 

orang-orang miskin 

13. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang 

miskin 

14. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang apa adanya.
16

 

                                                           
15

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012 ), 

352 
16

Proyek pembinaan zakat dan wakaf, pedoman zakat (Jakarta: Departemen Agama, 

1982), 27-28 
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15. Membersihkan jiwa muzakki dari pada sifat-sifat bakhil, loba dan 

tamak serta menanamkan rasa kesetiakawanan terhadap golongan 

mustadh’afin  

16. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta 

mustahiq 

17. Menumbuh kembangkan kekayaan muzakki sebagaimana firman 

Allah SWT dalam al-Quran; “siapakah yang mau memberikan 

pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 

hartanya dijalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu 

kembali” (Qs. Al-Baqarah : 245) 

18. Membersihkan jiwa para Mustahiq  dari perasaan sakit hati, benci, 

dan dendam terhadap golongan orang-orang kaya yang hidup 

dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat 

19. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi 

manusia yang berkemampuan hidup layak.
17

 

Adapun dampak zakat dalam kehidupan bermasyarakat yaitu: 

1) Zakat dan tanggung jawab social. 

Paada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti 

menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang- 

                                                           
17

 Subki Risya, Zakat Untuk, 134 
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orang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan 

ibnu sabil. 

2) Zakat dan aspek ekonominya 

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik 

harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah di 

ambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, 

dimana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari 

peredaran dan pengembangan. 

3) Zakat dan tegaknya jiwa umat. 

Zakat mempunyai sasaran dan dampak-dampak dalam 

menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan 

oleh umat islam, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan 

kepribadiannya.
18

 

Dari tujuan-tujuan diatas tergambar bahwa zakat, sebagai 

salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai 

dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam 

masyarakat. 

Dalam zakat juga terdapat unsur mengembangkan sikap 

gotong royong dan tolong-menolong. Sebab zakat dapat 

membantu orang-orang yang terjepit kebutuhan dan membantu 

menyelesaikan hutang bagi orang-orang yang sedang pailit. Zakat 

juga menolong orang-orang yang sedang dalam perantauan, 

                                                           
18
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pengungsian,sampai orang tua yang pikun atau jompo. Dengan 

zakat pula, dakwa islam dapat di perluas cakupannya, termasuk 

untuk menjinakkan hati para Muallaf. Misi sosial zakat yang 

begitu idealis tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik tanpa 

adanya lembaga pengelolaan zakat yang dijalankan secara 

profesional. Menurut, Yusuf Qardhawi, zakat merupakan salah 

satu dari aturan jaminan sosial dalam islam, dan islam 

memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih luas 

dan mendalam yang mencangkup semua segi kehidupan 

manusia.
19

 

C. Hikmah Zakat 

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencarian dikalangan manusia 

merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam 

penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah Swt. Allah berfirman 

dalam al-Quran Surat An nahl ayat 71: 

     
     

   
    
     
      

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain 

dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) 

tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang 

mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka 

mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. 
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 Subki Risya, Zakat, 132-133 
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Maksud ayat ini adalah bahwa allah Swt melebihkan sebagian kita dari 

sebagian yang lain dalam hal rizki. Allah mewajibkan orang yang kaya untuk 

memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang 

tatawwu’ atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain 

disebutkan sebagai berikut Al-qur’an surat Adz Dzariyaat ayat 19: 

   
      

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian 

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk 

menyelesaikan kesenjangan tersebut. juga, ia juga bisa merealisasikan sifat 

gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat islam. 

Adapun hikmah zakat itu sebagai berikut: 

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan 

tangan parapendosa dan pencuri. 

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-

orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk 

bekerja dengan semangat (ketika mereka mampu melakukannya) dan bisa 

mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, 

masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan 

terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung 

jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.  
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Ketiga, zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga 

melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka 

dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka 

dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban 

untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta 

kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, 

membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup. 

Seorang mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban 

untuk menunaikan nazar dan kafarat harta benda yang disebabkan oleh 

pelanggaran terhadap sumpah (yamin, zihar, pembunuh yang terjadi karena 

kesalahan, dan kerusakan atas kehormatan bulan ramadan) 

Selain zakat, nazar, dan kafarat, yang juga merupakan anjuran untuk 

dinafkahkan adalah pemberian wasiat harta untuk kebaikan, wakaf, 

udhhiyyah (penyembelihan binatang kurban pada hari Raya Adha), zakat 

fitrah, sedekah tathawwu’, dan yang lainnya. 

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta 

yang telah dititipkan kepada seseorang. Denagan demikian, zakat ini 

dinamakan dengan zakat mal (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan 

karena adanya sebab (yakin karena adanya harta) seperti halnya sholat dzuhur 
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diwajibkan karena datangnya waktu dzuhur, begitu juga puasa bulan 

ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
20

 

D. Harta Yang Wajib di Zakati 

Ahmad Aziz dalam situsnya menulis bahwa budaya zakat akan 

membentuk budaya yang bersih dan adil. Zakat juga sumberdaya yang tak 

kunjung henti. Selama kewajiban zakat masih ada, maka zakat adalah sumber 

daya abadi sampai hari kiamat. Namun keabadian zakat tak berbanding lurus 

dengan jaminan kecemerlangan zakat. Tiga unsur zakat yaitu Muzakki, 

Mustahik (Asnaf), dan Amil adalah penentu zakat berdaya atau tidak. 

Selain tiga unsur diatas, harta yang wajib dizakati menjadi penting di 

ketahui agar, apa-apa yang menjadi harta milik kita dapat dizakati dengan 

baik. Karena itu, ada beberapa unsur penting zakat berkenaan dengan  harta 

zakat, yaitu: 

a. Zakat Emas dan Perak 

Para fuqoha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, 

baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. 

Bahkan dalam madzhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan 

yang terbuat dari bahan tersebut.
21

 Berbeda dengan Hanafi, jika emas dan 
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perak digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak 

wajib dizakati menurut imam syafi’i.22
 

b. Zakat Barang Tambang 

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yatu makna 

barang tambang, barang temuan atau barang simpanan. Zakat yang meski 

dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab hanafi dan maliki adalah 

seperlima, sedangkan menurut mazhab Hanbali dan Syafi’i sebanyak 2,5% 

c. Zakat Harta Terpendam 

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman 

jahiliyah dilahan kosong atau dijalanan. Harta tersebut menjadi milik 

penemunya dan besar zakatnya adalah 20% 

d. Zakat Hasil Pertanian, seperti zakat hasil tumbuh-tumbuhan dan pertanian, 

zakat hasil pertanian dari hasil tanah sewaan 

e. Zakat Kekayaan Ternak, seperti unta dan kambing 

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara 

terperinci dalam al-quran dan hadis, menurut sebagian ulama pada dasarnya 

ada empat jenis: yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas 

dan perak, dan harta perdagangan. Pada masa Rasulullah kelompok harta 

yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada: emas dan perak, tumbuh-

tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur, hewan ternak 

tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta, harta perdagangan, harta 

kekayaan yang di temukan diperut bumi. Adpun menurut ulama yang lain 
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menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud 

(emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman 

dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak. 

Selain dari yang disebutkan itu, Al-quran hanya merumuskan apa yang 

wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum, yaitu “kekayaan”, seperti 

firmanNya “pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka”. “Didalam 

kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat”. 

Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. 

Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk 

menentukan harta obyek zakat yang belum dikenal dizaman Rasulullah. 

Sebagian ada yang menyempitkan pendapatnya hanya pada sumber atau 

obyek yang terdapat contohnya di zaman Nabi. Sebagian lain meluaskan 

pandangannya didasarkan analogi (qiyas) pada sumber zakat dizaman Nabi 

tersebut atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang 

bersifat umum. Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam 

Hanafi banyak memberikan tambahan harta obyek zakat. Pada zaman Umar 

bin Abdul Aziz, sudah dikenal zakat pennghasilan, yaitu zakat dari upah 

karyawannya. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa sektor ekonomi modern 

juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya, penghasilan yang 



31 

 

 

 

diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha properti, 

dan surat berharga seperti saham.
23

  

E. Cara Pendistribusian Zakat dan Pendayagunaannya 

1. Cara Pendistribusian Zakat 

Salah satu penunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan tujuan 

kemasyarakatan adalah penyaluran dan penerapan yang benar dengan tidak 

mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak 

menerimanya, namun memberikan pada orang yang benar-benar 

membutuhkannya.
24

 Langkah-langkah penyaluran zakat yang benar adalah 

sebagai berikut:  

a. Mengutamakan Penyaluran Domestik atau Setempat 

Mengutamakan penyaluran domestic ini maksudnya adalah 

mengutamakan pembagian zakat kepada para mustahiq yang berada 

dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat tersebut dari pada 

untuk mustahiq yang ada di wilayah lain. Hal ini lebih dikenal dengan 

sebutan “centralistic” atau yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar. Setiap gabungan desa yang berdekatan lebih utama menerima 

bagian zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di daerah 

tersebut denan cara pembentukan cabang lembaga zakat di sekitar 

wilayah tersebut. Apabila dana zakat pada cabang lembaga itu ada 
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kelebihan, maka kelebihan tersebut dibagikan kepada lembaga pusat 

agar lebih agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya 

mengumpulkan zakat dalam skala kecil, dimana daerah tersebut masih 

banyak fakir dan miskin yang lebih membutuhkannya 

Para ulama berbeda pendapat tentang tempat pembagian zakat, 

apakah tempat pembagian zakat harus dilakukan di tempat zakat itu di 

dapatkan atau menurut tempat tinggal pemilik harta tersebut. Tetapi 

pendapat yang mashur dari jumhur ulama mengungkapkan bahwa 

penyaluran zakat tergantung dimana pemiliknya tinggal.
25

  

Apabila petugas zakat mendistribusikan zakat ke wilayah lain 

dengan membiarkan para fakir miskin di daerahnya lebih menderita, 

maka seyogyanya bagi pemimpin untuk mengembalikan zakatnya 

kepada wilayah tersebut. Tetapi jika ternyata zakat hanya digunakan 

sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak di 

ketemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka di 

bolehkan zakat tersebut distribusikan di daerah lain yang lebih 

membutuhkan. Seperti pendapat Imam Malik yang mengungkapkan 

bahwa tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di 

luar wilayah dimana zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah 

tersebut di temukan banyak orang yang membutuhkan.
26
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b. Penyaluran yang Merata 

Salah satu penyaluran yang bagus adalah penyaluran zakat 

dengan adil dan merata kepada para mustahiq. Maksud adil disini 

bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan 

penerimanya. Sebagaimana yang dikatakan imam Syafi’I bahwa 

maksud adil disini adalah memperhatikan keperluan masing-masing 

penerima zakat dan maslahah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar 

yang diikuti sesuai perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada 

mustahiq adalah sebagia berikut: 

1) Bila zakat yang dihasikan banyak, sebaiknya setiap mustahiq 

mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

2) Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan 

yang di tetapkan dalam Al-Quar’an 

3) Boleh membagikan semua zakat kepada sebagian asnaf secara 

khusus, demi terealisasinya kemaslahatan menurut tinjauan 

syari’ah yang menghendaki adanya pengkhususan ini. 

Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan asnaf tidak 

selamanya harus sama kadarnya diantara mustahiq 

4) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan yang 

pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan 

mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain 

adalah tujuan diwajibkannya zakat 
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5) Seyogyanya mengambil pendapat imam Syafi’i dalam menentukan 

bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat (Amil 

Zakat). Imam Syafi’i telah menentukannya dengan ukuran harga 

atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh mengambil 

lebih dari ukuran yang telah ditetapkan, yakni maksimal 1/8 dari 

zakat terkumpul.
27

  

c. Mencermati Para Mustahiq Zakat 

Dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan 

terhadap orang yang berhak menerimanya melalui orang yang 

mempunyai sifat adil di daerah setempat, mengetahui pula situasi dan 

kondisinya.
28

 Zakat baru bisa di berikan setelah adanya keyakinan dan 

kepercayaan bahwa si penerima benar-benar orang yang berhak 

menerima zakat. 

Imam Khitby telah menggambarkan bahwa kelompok yang boleh 

menerim zakat adalah orang kaya dan fakir secara batin dan zahir. 

Orang kaya yang boleh menerima zakat adalah orang yang mempunyai 

tanggungan, misalnya orang yang mempunyai hutang untuk 

mendamaikan kaum muslimin yang saling berseteru atau bermusuhan.  

Orang fakir secara dzahir adalah seseorang  yang ditimpa bencana besar 

sehinggaa hartanya habis. Maksud dari bencana di sini adalah bencana 

pada umumnya yang tampak terjadi seperti kebakaran yang membakar 
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habis harta bendanya. Sedangkan fakir secara batin adalah orang yang 

sebenarnya mempunyai harta tetap dan hidup berkecukupan. Namun ia 

mengaku bahwa hartanya telah dicuri atau dia telah di khianati oleh 

orang lain sehingga hartanya habis atau karena sebab lain tanpa disertai 

bukti dan saksi. Apabila pengakuan tersebut diragukan, maka ia tidak 

boleh diberi zakat, namun jika pengakuan tersebut dianggap benar 

dengan pengungkapan dari saksi dan adanya penelitian, makai ia 

termasuk orang miskin dan boleh diberi zakat.
29

 

2. Pendayagunaan Dana Zakat 

Pendayagunaan zakat dikategorikan dalam empat bentuk Distribusi, 

yaitu: 

a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan 

kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti 

pemberian sembako bagi fakir miskin untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok yang dapat meningkatkan gizi bagi mereka. Bentuk 

pendistribusian seperti ini kemungkinan besar tidak akan mendidik  

apabila diberikan sepanjang tahun atau tidak akan berarti apa-apa jika 

hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
30

  

b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk lain dari barang semula. Bentuk penyaluran ini antara lain 

dapat berupa bantuan pembiayaan sunatan massal, alat sekolah dan 
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beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan 

mukena, dan lain sebagainya.
31

 

c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan 

dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat 

untuk usaha. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu 

usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir dan miskin.
32

 Distribusi 

ini dapat disebut dengan system in kind, dimana dana zakat yang 

dibagikan tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa alat-alat 

produksi.
33

 

d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk modal, baik digunakan untuk membangun 

proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.
34

 

Pendistribusian ini melalui system revolving fund, dimana amil 

memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq dalam bentuuk 

qardhl hasan. Dalam sistem ini dana yang dikumpulkan amil akan 

dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya. 

Maksud system ini adalah melatih mustahiq untuk mandiri dan 

memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. 
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Tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga 

mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan.
35

 

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat yang efektif, 

aspek sosial ekonomi perlu dapat penekanan, maksudnya dana zakat tidak 

diprioritaskan untuk konsumtif, tetapi dana zakat harus bersifat produktif 

atau dengan sistem pendayagunaan zakat yang memakai dua pendekatan
36

, 

yaitu: 

1) Pendekatan parsial, dalam hal ini penyaluran zakat langsung diberikan 

kepada si miskin bersifat incidental, dimana, dimana pendekatan ini 

melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan. 

Pendekatan ini cenderung pada distribusi zakat bersifat konsumtif. 

2) Pendekatan struktural, pendekatan yang mentitikberatkan pada alokasi 

dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum Dhuafa dengan cara 

memberikan dana terus menerus untuk usaha yang bertujuan agar 

simiskin bisa megatasi kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya 

mereka menjadi muzakki. 

F. Definisi Kemiskinan 

Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang pengertian 

kemiskinan. Beberapa mengartikan kemiskinan dalam lingkup yang luas 

dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Kemudian ada juga 

yang mendefinisikan lebih spesifik pada kondisi ketidak mampuan seseorang 
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dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Edwin G. Dolan ada 3 

pandangan mengenai kemiskinan yaitu :  

1. Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan 

kehidupan. 

2. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakni relative 

rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat. 

3. Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseoarng untuk menghasilkan 

pendapatan yang memadai. 

Dari sisi Islam, para ahli fiqih dan tafsir juga berbeda pendapat tentang 

definisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. 

Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang 

sama, yaitu orang yang melarat dan membutuhkan bantuan. Sebagian ulama’ 

mendefinisikan fakir sebagi orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta 

yang dimilikinya yang tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan 

keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi 

separuh atau melebihi kebutuhannya tetapi tidak memenuhi secara penuh.
37

 

G. Konsep Kemiskinan 

Beberapa konsep kemiskinan telah dinyatakan dalam beberapa 

penelitian kemiskinan, diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh 

World Bank (bank dunia), menurut bank dunia, kemiskinan adalah deprivasi 
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dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat 

dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan 

dipandang dari sisi moneter dimana kemiskinan diukur dengan 

membandingkan pendapatan/ konsumsi individu dengan beberapa batasan 

tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka 

dianggap miskin. Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa 

kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin 

nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak 

terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan. Selanjutnya 

pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika 

masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan 

pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, 

ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidak 

berdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat. Berdasarkan pandangan 

ini, kemiskinan adalah fenomena multi dimensi, dan solusi untuk 

mengatasinya tidak sederhana.
38

 

H. Masalah Kemiskinan 

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai persepsi 

yang keliru dalam memahami kemiskinan, kelangkaan pemberdayaan, 

kegagalan sistem distribusi pendapatan, kelemahan individu, dan lain 

sebagainya. Banyak kalangan melihat kemiskinan dari sudut pandang yang 

tidak benar. Pandangan tersebut antara lain: 
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a. Pandangan yang Mengkultuskan Kemiskinan  

Kelompok ini terdiri dari orang-orang zuhud, rohip dan mereka yang 

mengaku sebagai sufi dan takasaf (tidak suka terhadap kesenangan dan 

kelezatan dunia). Mereka menganggap kemiskinan bukanlah sesuatu yang 

jelek sehingga perlu di hindari serta bukan pula termasuk masalah serta 

masalah yang perlu diributkan yang dicari solusinya. 

b. Pandangan Jabariyah 

Mereka yang termasuk kelompok ini menganggap kemiskinan 

memang merupakan bencana dan keburukan tetapi sebagai ketentuan dari 

langit yang tidak bisa ditolak dan diobati.
39

 Tidak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak satupun yang dapat menghindari-Nya sebab, 

kekayaan yang ada pada seorang miskin juga atas kehendak Allah, bahkan 

sudah diridhai oleh Allah. Karena itu, hendaknya setiap orang ridho untuk 

menerima ketentuan, jangan menuntut, mengganti dan merubahnya.  

Pendirian ini merupakan penghalang bagi semua usaha menuju 

perbaikan hidup, memperbaiki kerusakan-kerusakan, meluruskan 

penyelewengan-penyelewengan, menegakkan keadilan yang menjadi 

keinginan umat islam, 

Tugas islam untuk menyempurnakan risalahnya, dalam 

membebaskan manusia dari ancaman kemiskinan dan kemelaratan, 

mengakui hak invidu dalam kehidupan yang bebas dan terhormat, 
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menegakkan prinsip-prinsip kegotong royongan karena itu, islam harus 

memerangi pendirian dan keyakinan golongan jabariyah yang sesat itu,  

yang sudah meluas tersiar dan meresap dalam alam pikiran dan perasaan 

manusia sejak jaman dahulu. 

Al Qur’an datang dan meluruskan pandangan jabariyah ini, lalu 

mengajak pada orang-orang kaya yang mampu agar mereka sudi 

mendermakan sebagian rizkinya. Islam juga menetapkan adanya hak 

tertentu bagi orang-orang miskin didalam harta mereka.
40

 

I. Ciri-ciri Kemiskinan 

Salah satu masalah yang dipunyai oleh manusia, yang sama tuanya 

dengan usia kemanusian itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat 

melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari 

kehadirannya sebagai masalah ialah kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya, bagi 

mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani 

kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi 

apabila mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang 

lebih tinggi tingkat kehidupannya. Selanjutnya, kemiskinan lazimnya 

dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang pokok, seperti pangan, pakaian, papan sebagai tempat berteduh. Emil 

Salim menyatakan bahwa mereka dikatakan berada di bawah garis 
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kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-

lain.
41

 

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar. Zakiyah Darajat mendefinisikan kemiskinan 

bahwa orang yang tidak cukup peenghidupannya dan dalam kekurangan. 

Bambang sudibyo mengukur ketetapan miskin dengan memakai standar nisab 

zakat.
42

 Akan tetapi yang terjadi didalam masyarakat tidak jarang adanya 

perdebatan dalam kategorisasi seseorang dikatakan miskin, hal tersebut 

karena masyarakat memandang bahwa kurang atau tidaknya pemenuhan 

sehari-hari itu bersifat relatif. 

Sebagai  salah satu ukuran kemiskinan adalah apabila seseorang 

memiliki  harta di bawah ukuran nisab zakat maka seseorang tersebut 

digolongkan miskin. Penentuan seseorang atau keluarga dikategorikan miskin 

berdasarkan sampai berapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau 

konsumsi nyata yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan 

kesehatan. Kebutuhan pokok ini dinyatakan secara kuantutatif (bentuk uang) 

berdasakan harga tiap tahunnya.
43
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Suparlan menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat 

hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupa yang 

umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang 

rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan 

kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong 

sebagai orang miskin.
44

 

Kemisknan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-

aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara 

berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut, 

terutama adalah aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial ialah adanya 

ketidaksamaan sosial diantara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, 

seperti perbedaan suku, bangsa, ras, kelamin usia; yang bersumber dari corak 

sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang 

dimaksud dengan aspek ekonomi ialah adanya ketidak samaan diantara 

sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan 

pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi.
45

 

Klarifikasi atau penggolongan seseorang atau masyarakat dikatakan 

miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yanng 

umumnya dipakai adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat pendapatan 
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Di Indonesia, tingkat pendapatan digunakan ukuran waktu kerja 

sebulan. Dengan adanya tolak ukur ini, maka jumlah dan siapa yang 

tergolong sebagai orang miskin dapat diketahuinya. Tolak ukur yang telah 

dibuat dan digunakan di indonesia untuk menentukan besarnya jumlah 

orang miskin adalah batasan tingkat pendapatan perwaktu kerja (Rp. 

30.000,- per bulan atau lebih rendah) yang dibuat pada tahun 1976/1977; 

dan disamping itu juga tolak ukur yang dibuat berdasarkan atas minimal 

jumlah kalori yang dikonsumsi yang diambil persamaannya dalam beras, 

dimana dinyatakan batas minimal kemiskinan adalah mereka yang makan 

kurang dari 320 kg beras di desa dan 420 kg dikota pertahunnya. 

Dengan menggunakan ukuran diatas, sayogya menyatakan bahwa pada 

tahun 1976 di indonesia terdapat 45 juta orang yang tergolong miskin. 

Dari jumlah tersebut 38 juta atau 84 % berada di pedesaan. Diperkirakan 

sekarang jumlahnya 60 juta.
46

 

 

 

2. Kebutuhan relatif 

Tolak ukur yang lain ialah dinamakan tolak ukur kebutuhan relatif 

perkeluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan 

minimal yang harus dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan 

kehidupannya secara sederhana tapi memadai sebagai warga masyarakat 

                                                           
46

 Ibid., 201 



45 

 

 

 

yang layak. Tercakupnya tolak ukur ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang 

berkenaan dengan biaya sewa rumah dan mengisi rumah dengan peralatan 

rumah tangga yang sederhana tapi memadai, biaya untuk menjaga 

kesehatan dan untuk pengobatan, biaya untuk menyekolahkan anak-anak, 

biaya untuk sandang dan pangan sederhana tapi mencukupi dan 

memadai.
47

   

Para ahli ilmu-ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa sebab utama 

yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam 

berbagai pranata yang ada dalam masyarakat tersebut, yaitu suatu sitem 

antar hubunngan peranan-peranan dan norma-norma yang terorganisasi 

untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang 

dirasakan perlunya dalam masyarakat. 

J. Kebijakan Mengatasi Kemiskinan 

Kajian mengenai penyebab kemiskinan sering menimbulkan debat 

yang berkepanjangan, hal ini berkaitan adanya konsensus bahwa kemiskinan 

adalah persoalan suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal. Secara umum, 

terdapat dua sebab yang diyakini sebagai penyebab kemiskinan yaitu secara 

alamiah dan buatan. Kemiskinan secara alamiah terjadi antara lain akibat 

sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan 

bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan lebih sering terjadi karena 
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lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota 

masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas 

lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.  

Akan tetapi secara lebih detail penyebab kemiskinan bisa diuraikan 

sebagai berikut :  

a) Individual, atau patologis. Penyebab seseorang menjadi miskin adalah 

akibat perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Berdasarkan 

penyebab tersebut muncul adanya anggapan bahwa penyebab seseorang 

menjadi miskin adalah karena faktor kemalasan.  

b) Keluarga, penyebab kemiskinan ini menghubungkan kemiskinan dengan 

kemiskinan pada generasi sebelumnya atau istilahnya adalah kemiskinan 

turun temurun. Seseorang pada keluarga miskin maka akan tetap menjadi 

miskin karena ketiadaan kesempatan dan pendidikan.
48

 

c) Sub budaya (subcultural). Sebab ini mencoba menghubungkan kemiskinan 

dengan lingkungan budaya kehidupan sehari-hari. Penyebab kemiskinan 

ini cenderung pada motivasi dan attitude yang terbentuk selama bertahun – 

tahun. 

d) Agensi, penyebab kemiskinan ini dilakukan oleh orang lain baik secara 

individu maupun secara berkelompok atau bahkan pemerintah sendiri yang 

punya andil dalam kemiskinan. Secara riil kemiskinan dari sisi ini 
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misalnya disebabkan oleh adanya peperangan, atau konflik yang terjadi 

dalam masyarakat. Contoh di Indonesia adalah ketika terjadi konflik di 

Ambon, Poso atau di Pontianak, yang menyebabkan sebagian masyarakat 

harus terusir dan kehilangan banyak termasuk harta bendanya. Sehingga 

penduduk yang semula kaya secara tiba – tiba menjadi miskin. Sebab lain 

dari Agensi ini adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan yang salah 

baik dalam ekonomi maupun non ekonomi yang mendorong masyarakat 

menerima akibatnya. Misalnya kasus penganganan krisis ekonomi yang 

menyebabkan sebagian besar masyarakat terkena PHK dan kehilangan 

mata pencahariannya sehingga secara tiba – tiba mereka menjadi miskin.  

e) Struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil 

dari struktur sosial  

Menurut dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, 2004, terdapat 

minimal 10 penyebab terjadinya kemiskinan baik yang bersifat kronik 

maupun sementara, yaitu :  

1) Terbatasanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, Tingkat 

kesempatan kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 

yang merefleksikan tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja dan sangat 

terkait dengan sektor – sektor usaha yang menjadi mata pencaharian bagi 

penduduk. Terbatasnya akses terhadap faktor produksi.  
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2) Rendahnya kepemilikan aset, hal ini akan menyebabkan terbatasnya 

kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha atau produksi.  

3) Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan  

4) Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan  

5) Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi. Penyebab 

ketidakberdayaan dan keterdiaman si miskin, terutama ada 3 yaitu :  

a) Terhambatnya mobilitas soaial keatas, hal ini terutama disebabkan oleh 

terbatasnya pengembangan potensi diri dan keterasingan sosial. Secara 

rinci terbatasnya pengembangan potensi diri disebabkan oleh kondisi 

kesehatan dan pendidikan rendah, rendahnya motivasi pengembangan 

diri dan tertekannya kesadaran hak-hak dasar. Sedangkan keterasingan 

sosial disebabkan oleh melemahnya modal sosial, menghilangnya 

kepercayaan sosial dan disfungsi sosial kelembagaan sosial
49

 

b) Rendahnya partisipasi penentuan kebijakan publik  

c) Mudahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi  

6) Kelemahan tata pemerintahan. Selain belum secara efektif menolong 

kelompok miskin keluar dari belenggu kemiskinan, berbagai dampak 

negatif governance yang kurang baik telah mengakibatkan 

ketidakberdayaan dan pemiskinan.  

                                                           
49

 ibid 



49 

 

 

 

7) Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial. Sasaran utama 

penyelenggaraan perlindungan sosial adalah para penyandang masalah 

kesejahteraan social ( PMKS). Penyebab banyaknya penyandang masalah 

kesejahteraan sosial antara lain adalah  

a) Banyaknya konflik horisontal, dan vertikal yang terjadi di berbagai 

wilayah sehingga banyak penduduk kehilangan tempat tinggal maupun 

mata pencaharian dan keluarga tersebut menjadi kelompok miskin  

b) Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi yang disusul dengan 

tanah longsor, banjir bandang ( kasus bahorok ) dan kekeringan yang 

berkepanjangan. 

c) Banyaknya lansia yang terlantar yang diakibatkan karena kurangnya 

perhatian dari keluarga dan kemiskinan dari keluarga itu sendiri.  

d) Banyaknya anak balita terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak 

jalanan.  

8) Konflik sosial yang bersifat horisontal dan vertikal yang terjadi di 

beberapa daerah. 

9) Bencana Alam. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan sangat rentan 

terhadap terjadinya bencana baik tektonik maupun vulkanik. Apalagi 

dengan banyaknya pembalakan liar yang menyebabkan banjir, tanah 

longsor sering terjadi di negara kita.
50
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BAB III 

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF UNIT PENGUMPUL ZAKAT 

KEMENTRIAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

Unit Pengumpul Zakat Kementrian Agama ini adalah bagian dari 

BAZ kabupaten. Secara hukum di bawah naungan dari BAZ kabupaten 

karena dulu BAZ masih belum maksimal dalam penyelenggaraan 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pada awalnya 

pengumpulan zakat di kantor Kementerian Agama Ponorogo adalah berupa 

himbauan untuk melakukan pembayaran ZIS pada Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo terhadap semua pegawai negeri sipil yang berada pada 

lingkup Kementerian Agama Ponorogo himbauan tersebut dilakukan pada 

tahun 2003 sampai 2008. 

Pada tahun 2008 ada pembaharuan himbauan dari Kementerian 

Agama pusat kepada Kementerian Agama tingkat provinsi melakukan 

pengumpulan zakat profesi. Himbauan tersebut dilanjutkan kepada 

Kementerian Agama pada tingkat kabupaten dan kota termasuk Kementerian 

Agama Ponorogo.
51

 

2. Visi dan misi 

Karena Unit Pengumpul Zakat tersebut berada di bawah naungan 

Kementrian Agama dan bertempat dikantor Kementrian Agama Kabupaten 
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Ponorogo, maka visi misi Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo tersebut tetap mengadopsi pada visi misinya Kementerian Agama 

Ponorogo, yaitu:  

a. Visi  

Terwujudnya masyarakat kabupaten ponorogo taat beragama, rukun, 

cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. 

b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 

2) Meningkatkan kwalitas kerukunan umat beragama 

3) Meningkatkan kwalitas RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

4) Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan ibadah haji. 

5) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan 

berwibawa.
52

 

3. Struktur Kepanitiaan Unit Pengumpul Zakat di Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo 

a. Dewan pertimbangan               :  

 

1. Drs. H. Hadi Mukharom 

2. Drs. H. Syaikudin Nasir, M. Pd 

b. Dewan pengawas                     : 1. Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH 

2. Mohamad Thohari, S. Ag 

3. H. Suntoro, S. HI, M. Pd. I 
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c. Ketua                                        : Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag 

d. Sekretaris                                 :  Muhtadin, S. Kom. I 

e. Bendahara                                : Sunarti, B.Sc 

f. Seksi-Seksi 

1) Sie. Pengumpul                   : 

 

Drs. Siswo Widodo, MM 

2) Sie. Pendistribusi                : Muhtar Yusuf, S. Sos 

3) Sie. Pengembangan             :  Drs. H. Burhanudin 

4) Anggota                              : 1) Etty Zuhriyati, SE 

2) Drs. Tarib, M. Pd 

3) Drs. H. Masykur, M. Pd 

4) Ayyub Ahdiyan Syams, SH 

5) Drs. H. Moh. Zaini, SH, MA 

6) Mustaqim, S.Ag, M. Pd. I
53

 

 

 

4. Letak Geografis Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

Unit Pengumpul Zakat yang ada di Kementerian Agama ini adalah 

merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang dibawah bimbigan 

BAZNAS Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu program Kementerian 

Agama untuk mengentaskan kemiskinan Masyarakat maka Unit Pengumpul 
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Zakat ini berdiri di lingkungan Kementerian Agama Ponorogo. Dengan  

pembatasan sebagai berikut: 

Batas Utara : Ds mayak Tonatan Ponorogo 

Batas Timur : Ronowijayan Siman Ponorgo 

Batas Selatan : Tonatan Ponorogo 

Batas Barat  : Tonatan Ponorogo
54

 

5. Perkembangan Jumlah Zakat Yang Disalurkan 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo ini sudah berjalan 

hampir 6 tahun. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke enam. Perkembangan jumlah 

zakat yang disalurkan mulai tahun 2012-2017 sebagai berikut: 

No Tahun Jumlah Penyaluran Daerah Yang Disaluri 

1 2012 2 Kelompok 1. Sawo 

2. Ngabar  

2 2013 3 kelompok 1. Sambit  

2. Slahung  

3. Ngrayun  

3 2014 3 kelompok 1. Sukorejo 

2.  Biting  

3. Mbungkal  

4 2015 3 kelompok 1. Wagir  

2. Pulung  

3. Pudak  
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5 2016 3 kelompok
55

 1. Jambon 

2. Jenangan  

3. Balong  

 

Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, dari peneliti jadi 

penelliti hanya memfokuskan pada satu tempat yang disaluri yakni di desa 

wagir. Hal tersebut peneliti ambil karena jarak paling dekat dengan peneliti 

dan juga masih aktif sampai sekarang.  

B. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama Ponorogo  

Unit Pengumpul Zakat yang ada diKementerian Agama pada dasarnya 

adalah salah satu lembaga yang mengelola dan mengumpulkan zakat sampai 

kepada pendistribusiannya kepada delapan asnaf dengan tujuan untuk 

membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di 

masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dari bapak Hayat Prihono Wiyadi, 

S. Ag Muhtar Yusuf, S. Sos ketika kami bertanya tentang bagaimana 

pendistribusian zakat tersebut: 

Pendistribusiannya ada yang bulanan berupa pemberian sembako dan 

tahunan pada acara amal bakti berupa dana produktif yang diberikan 

kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada yang memang 

kelompok tersebut dari latar belakang ekonomi masyarakat yang kurang 

mampu. pada tahun 2012-sekarang dari masing-masing tahun ini 

terdapat ada yang 6 kelompok ada yang  5 ada juga yang 3 kelompok.
56

 

 

Kami mendidtribusikan dana zakat ini sejak tahun 2012 sampai 

sekarang. Dalam pendistribusiannya tidak selalu sama. Ada yang 

langsung dan ada juga yang dengan sarat. Sebagaimana yang kami 
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salurkan secara langsung seperti halnya pemberian sembako kepada 

masyarakat. Dan yang dengan melalui proses yang tersetruktur  yaitu 

kami salurkan lewat kelompok masyarakat dengan tujuan untuk lebih 

memberdayakan kelompok tersebut dengan cara penambahan modal.57 

 

Dari keteranngan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendistribusikan zakat pihak Kementerian Agama menyalurkannya ada dua 

cara diantaranya adalah pemberian sembako dan pemberian modal usaha untuk 

pemberdayaan usaha kecil. 

 

Sedangkan sistem pengumpulan zakat di Kementerian Agama ponorogo 

ini diambil dari Pegawai Kementerian Agama yang wajib untuk 

menunaikannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hayat 

Prihono Wiyadi, S. Ag dan bapak Muhtadin, S. Kom. I sebagai berikut :  

Pengumpulan zakat di Kementerian Agama Ponorogo diambil dari para 

Pegawai Negri yang berada dibawah naungannya dengan membuat 

surat pernyataan kesanggupan untuk membayar zakat dan ada sebagian 

yang tidak sanggup membayar zakat tersebut karena ada suatu hal 

tertentu. Untuk Unit Pengumpul Zakat ini ya hanya dari instansi 

Kementerian Agama saja  kalau seluruh kabupaten itu pengumpulannya 

di BAZ kabupaten.
58

 

 

Unit Pengumpul Zakat yang ada diKementerian Agama ini hanya 

mengumpulkan dana zakat profesi dari pegawai Kementerian Agama 

saja yang selanjutnya dikelola dan disalurkan berupa zakat produktif  

kepada masyarakat yang membutuhkan yang berada dikabupaten 

ponorogo yang kami utamakan yaitu masyarakat yang berada di 

pinggiran seperti ngebel, sawo, ngrayon, sukorejo dan lain sebagainya.
59

 

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan 

zakat masih di lingkup Kementerian Agama Ponorogo yang diambil dari gaji  

para karyawan Kemenang yang sudah wajib melaksanakannya dengan 
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membuat surat pernyataan kesanggupan membayar zakat bagi para 

karyawannya. 

Menurut wawancara dari Bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag dan 

Muhtar Yusuf, S. Sos tentang  pengelolaan pendistribusan dana zakat produktif 

tersebut adalah: 

Yang  jelas dana ini terkumpul dari bulanan yang ada dalam program 

kerja yang ada di Unit Pengumpul Zakat dari pendistribusiannya ini 

kepada asnaf-asnaf yang ada tetapi untuk asnaf yang dua ghorim dan 

ibnu sabil itu bisa dikatakan menurut kami kesulitan mencarinya.
60

 

 

Tentunya kami dalam mengelola Unit Pengumpul Zakat ini sangat hati-

hati agar mulai awal pengumpulan sampai pendistribusian tidak ada 

satu pihakpun yang merasa dirugikan. Sehingga keberadaan UNIT Unit 

Pengumpul Zakat ini bisa lebih dipercaya dalam mengemban amanah. 

Dalam pendistribusiannya kami tetap berada dalam koridor syar’i yakni 
menekankan asnaf-asnaf yang telah dijelaskan oleh al-hadits dan  para 

ulama’-ulama.61
 

 

 

Hal yang tidak kalah pentingnya setelah dana terkumpul yaitu tahap 

penyalurannya kepada mustahiq. Ini yang perlu diwaspadai agar zakat tersebut 

bisa tepat sasaran. Dalam penyalurannya Unit Pengumpul Zakat memilih 

kelompok masyarakat yang sudah berjalan, dengan tujuan agar dana tersebut 

bisa membantu menambah modal usaha bagi mereka. Hal tersebut dirasa oleh 

panitia (Amil) juga akan mengurangi resiko ketidak produktifan dana yang 

diberikan, karena memang pada dasarnya yang diberi bantuan sudah berada di 

bidang profesinya jadi juga lebih bisa dikondisikan dan tidak perlu merintis 

dari awal untuk memberikan pelatihan terlebih dahulu. Sebagaimana yang 
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diungkapkan oleh bapak Ahmad Rofi’i, S.Hi ketika ditanya tentang bagaimana 

penyalurannya zakat produktif ini:  

Dana itu diberikan kepada orang yang memang siap dikasih modal 

untuk usaha jika orang itu tidak pernah usaha jika diberi modal juga 

tidak akan jalan, kalau memang tidak benar-benar dibimbing dengan 

sungguh-sungguh.
62

 

 

Sedangkan Menurut bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag selaku ketua 

bagian zakat dan Bapak Muhtar Yusuf, S. Sos ketika ditanya tentang   

penyaluran dana zakat produktif tersebut apakah lewat KUA atau langsung 

diberikan kepada kelompok tersebut:  

Sesudah surve kan ada nomer dari kelompok tersebut, setelah selesai 

surve kita rapatkan dengan pengurus lainnya setelah dinyatakan layak 

mereka yang bersangkutan  ketua dan bendaharanya kita panggil ke 

Kementerian Agama dan pihak KUA kita beri tahu bahwa anggota 

tersebut mendapatkan dana zakat produktif untuk diawasi bagaimana 

kelancaran usahanya.
63

 

 

Sebelum menyalurkan kami tentunya melalui berbagai pertimbangan 

terlebih dahulu mas karena proposal yang masuk tiap tahun di Unit 

Pengumpul Zakat ini ternyata juga lumayan banyak. Kami cek dulu 

kelengkapanya dan menjadwal agar bisa tersurvei ke kelompok yang 

mengajukan. Lalu kami hubungi pihak KUA untuk membantu kerja 

kami. Setelah semua kelompok tersurve baru dari panitia Unit 

Pengumpul Zakat mengadakan rapat untuk menetapkan kelompok yang 

layak untuk diberi bantuan modal. Setelah ditetapkan baru kami beri 

kabar pada kelompok tersebut dan sekaligus sebagai undangan agar 

ketua dan bendahara kelompok tersebut ke kantor.
64

 

 

Dalam penyaluran zakat produktif kepada masyarakat haruslah 

dilakukan dengan profesional, yakni dengan melakukan  pengawasan yang baik 

dari setiap lapisan hal tersebut dilakukan agar perkembangan dana zakat 

produktif yang disalurkan bisa berdayaguna dengan maksimal dan juga dapat 
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mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan penyaluran dana zakat 

produktif. Menanggapi hal tersebut dari panitia zakat hendaknya melakukan 

pengawasan dalam menyalurkan dana zakat produktif tersebut dengan cara 

minta bantuan dari KUA tempat dana disalurkan. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dari bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag, sebagai berikut: 

Pengawasannya kalau dari kami sendiri kurang mampu jadi 

pengawasannya langsung kami berikan kepada KUA setempat nanti 

jika ada suatu permasalahan kita langsung bertanya ke KUA.
65

 

 

Sedangkan Menurut bapak Ahmad Rofi’i, S.H.I Bapak Molyadi dan 

Bapak Darmaji ketika ditanya tentang bagaimana pengawasan bapak terhadap 

dana yang diberikan dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo: 

Saya hanya perantara saja mas pengawasannya diberikan kepada moden 

didaerah tersebut disini kita hanya mengetahui akan adanya pemberian 

dana produktif dari Kementerian Agama nanti jika ada informasi dari 

Kementerian Agama nanti lewat KUA setelah itu saya memberitahukan 

moden untuk mengumpulkan teman-teman kelompok tersebut.
66

 

 

Saya hanya sebagai saksi mas kalau ada informasi dari Kementerian 

Agama  nanti memberitahukan lewat KUA setelah itu KUA 

menghubungi saya untuk memberitahukan kepada teman- teman, soal 

dana tersebut saya tidak tahu menahu itu langsung diberikan kepada 

kelompok obrok tersebut.
67

 

 

Ada beberapa kunjungan beberapa kali dari Kementerian Agama yang 

intinya mungkin untuk mengevaluasi kinerja perkembangan usaha dari 

kami apakah ada peningkatan atau tidak namun kami sangat senang 

dengan kedatangan beliau dengan kata lain ketika beliau menilik kami 

tentunya dari anggota kami khususnya saya sendiri akan terpacu untuk 

lebih mengembangkan dana tersebut dan harapan dari kami ketika 

beliau mengetahui keadaan kami dan permasalahan kami tentang 
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minimnya berwira usha dan mau tergerak untuk memberikan pelatihan 

terdahulu tentang berwirausaha yang baik itu seperti apa.
68

 

 

Melihat pernyataan dari wawancara diatas tentang pengawasan yang 

dilakukan oleh  pihak-pihak terkait masih kurang maksimal. Hal ini terlihat 

ketika diwawancara masih adanya kurang komunikasi dan koordinasi sehingga 

menyebabkan kerancauan dan kebimbangan dari pihak penyalur zakat 

produktif maupun dari pihak yang disaluri (kelompok masyarakat). 

Menurut wawancara dari bapak Darmaji, Ahmad Rofi’i, S. HI dan 

Bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag tentang bagaimana awal mula 

mendapatkan zakat dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

tersebut: 

Awal mulanya bapak Darsi mempunyai saudara yang bekerja di 

Kementerian Agama dan memberitahukannya bahwa ada dana bantuan 

zakat produktif dan disuruh membuat struktur kepengurusannya setelah itu 

proposalnya tersebut dibuatkan oleh saudaranya bapak Darsi setelah 

beberapa tahun lamanya akhirnya bantuan tersebut di keluarkan oleh 

kementrian agama tersebut.
69

 

 

Kami dari pihak KUA berperan Sebagai mediator saja antara masyarakat 

dan Kementerian Agama mas. Ketika masyarakat ingin mendapatkan dana 

zakat produktif biasanya masyarakat ke kantor KUA untuk berdiskusi pada 

kami tentang yang diharapkan oleh masyarakat. Setelah mendengarkan 

aspirasi dari masyarakat tersebut kami memberikan rekomendasi agar 

proposal tersebut bisa dilanjutkan sampai Kementerian Agama.
70

 

 

Tentunya untuk penyaluran dana zakat produktif kita sosialisasikan 

terlebih dahulu lewat KUA daerah setempat. Dari KUA tersebut 

dilanjutkan ke Moden dan Perangkat desa tentang dana zakat tersebut dan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya.
71

 

 

                                                           
68 Lihat transkip wawancara nomor: 14 /6-W/F-1/31-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
69 Lihat transkip wawancara nomor: 15 /6-W/F-1/31-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
70 Lihat transkip wawancara nomor: 16 /4-W/F-1/31-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
71 Lihat transkip wawancara nomor: 17 /1-W/F-1/27-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



60 

 

 

 

C. Pengaruh Dana Zakat Produktif Yang Diberikan Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama Ponorogo Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik 

Zakat  

Tujuan zakat adalah  mempersempit  ketimpangan  ekonomi  didalam  

masyarakat  hingga di batas yang seminimal  mungkin. Tujuannya  adalah  

menjadikan perbedaan masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya 

tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Rasulullah SAW 

menjelaskan  bahwa zakat merupakan  uang  yang dipungut  dari orang-orang 

kaya dan diberikan  kepada yang mskin. Oleh  karena  itu, tujuannya  adalah  

mendistribusikan harta di masyarakat  dengan  cara  sedemikian rupa, sehingga  

tidak seorangpun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin. 

Dari sini Kementerian Agama Ponorogo memiliki program supaya 

kesenjangan ekonomi masyarakat yang kurang mampu di pelosok desa 

didaerah Ponorogo supaya berkembang maka dana zakat tersebut 

diproduktifkan untuk kelompok masyarakat yang memang kurang cukup 

memiliki modal untuk usahanya tersebut agar bisa berdampak bagus pada 

usaha yang dijalankan dan kualitas kehidupanya. Sebelum melanjutkan tentang 

dampak penyaluran dana zakat produktif tersebut tentunya kita juga harus 

mengetahui alur bagaimana cara mendapatkan zakat produktif ini.  

Setelah dana zakat produktif ini disalurkan, terbukti dirasakan juga oleh 

masyarakat Desa wagir, kecamatan Ngebel yang mendapatkan dana zakat 

produktif yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Menurut bapak 
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Darmaji Bapak Mulyono dan Bapak Prianto ketika ditanya tentang bagaimana 

produktifitas bantuan dana zakat di desa wagir saat ini: 

Alhamdulilah setelah adanya dana zakat tersebut sebelumnya ibu-ibu di 

desa ini belum ada inisiatif membuat sebuah usaha dan setelah adanya 

bantuan tersebut ibu-ibu tersebut membuat jajanan berupa roti, onde-onde 

dan nantinya akan dibawa oleh bapak-bapak obrok, dan ada juga yang 

membuat susu kedelai. Alhamdulillah jajanan tersebut laku dan untungnya 

itu luar biasa sekitaran 200 ribu bersih.  jika ibu-ibu itu mau membuat 

usaha jajanan dan tidak memiliki modal maka akan diberikan modal untuk 

usaha tersebut nanti hasilnya akan dibagi dan akan dimasukkan ke kas dari 

anggota tersebut.
72

 

 

Dulu kami anggota obrok dalam berdagang  ya seadanya mas, jadi 

berangkat ke pasar jam 2 pagi untuk berbelanja kebutuhan. Setelah itu 

kami kelilingkan dagangan tersebut dengan penghasilan yang tidak 

menentu dan resiko yang lumayan. Karena resiko yang harus kami 

tanggung ketika dagangan kami tidak laku pasti basi. Tapi setelah adanya 

tambahan modal dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo cara dagang kami jadi lebih terarah mungkin karena adanya 

tanggungjawab dan rasa saling kerjasama antar kelompok.
73

 

 

Dana zakat produktif dari Unit Pengumpul Zakat ini sangat membantu 

kami dalam membesarkan usaha kami mas. Ya karena mayoritas masalah 

yang  kami hadapi dikelompok kami hampir sama yaitu sangat 

keterbatasan dana. Kalo sebelumnya kami berangkat dengan berbelanja 

dulu kepasar. Namun setelah adanya tambahan modal dari Unit 

Pengumpul Zakat kami bisa mengelolanya sendiri dengan cara suwa kelola 

yaitu melibatkan ibu-ibu untuk membuat jajanan sendiri dan bapak-bapak 

menjualkannya. Dengan demikian kelompok kami tidak 100% bergantung 

pada belanjaan  dari pasar.
74

 

 

 

Keberhasilan dana zakat tersebut tentunya tidak serta merta langsung 

didapatkan, agar bisa berproduksi dengan baik tentunya ada strategi 

pengembangan yang dilakukan. di desa wagir sendiri juga memanfaatkan 

kemampuan dari ibu-ibu untuk membuat jajanan yang seterusnya di jual oleh 

bapak-bapak, jadi dengan demikian bisa menjalin kerjasama yang baik dan 
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juga dapat menjalin silaturahmi antar warga. Hal ini sesuai dengan wawancara 

kami dengan bapak Darmaji sebagai berikut: 

 

Pada awalnya memang di desa wagir ini sudah ada perkumpulan dari 

temen-temen obrok yang selalu koordinasi lewat pertemuan rutin dan kegiatan 

arisan. Disitu kami dari tetem-teman obrok agar adanya kesinambungan dan 

kerja sama  kami  berinisiatif untuk membagi tugas yakni memanfaatkan 

kemampuan dari ibu-ibu untuk membuat kue dengan dana tersebut, setelah jadi 

maka yang bertugas menjual adalah bapak-bapak. Nanti hasilnya kita bagi dan 

sebagian lagi dimasukan kas.
75

 

 

Untuk lebih meningkatkan usaha masyarakat sebaiknya perlu ada 

bimbingan terlebih dahulu. Dengan bimbingan tersebut maka pasti akan 

menambah wawasan dan juga keterampilan bagi masyarakat itu sendiri. 

Namun nampaknya dari Kementerian Agama sendiri belum ada pelatihan 

tentang berwirausaha. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada bapak Darmaji, 

sebagai berikut: 

Tidak ada mas hanya  ini inisiatif dari temen-temen sendiri mencoba-coba 

membuat entah jadi apa tidak. Dulu pernah mencoba membuat susu 

kedelai karena tidak ada keahlian hanya diangan-angan membuatnya  

kedelai sama gula saja ternyata malah tidak jadi dalam membuat susu 

kedelai tersebut hampir menghabiskan kedelai sampai 16 kilo itu tidak jadi 

malah menjadi seperti bunga tahu, setelah itu lama kelamaan alhamdulillah 

jadi.76
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Sedangkan menurut bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag sendiri  ketika 

diwawancara tentang apakah ada bimbingan dari Kementerian Agama untuk 

masyarakat yang disaluri: 

 Tidak ada  karena mereka yang sudah berpotensi, dari sini kita hanya 

menambah modal usaha dari mereka yang notabenya dari kelompok yang 

memang ekonominya di bawah rata-rata. Pastinya ada mas ini adalah 

sebagai upaya untuk menggerakkan mereka  untuk lebih ekstra dalam 

mengembangkan ekonominya dengan adanya sedikit bantuan dari kami 

harapannya ekonomi mereka bisa terbantu dan agar tetap berusaha 

sehingga usaha tersebut bisa mensejahterakan mereka sendiri.77
 

 

 

Menilik keberhasilan yang ada didesa wagir ini lantas kitapun tidak boleh 

terlena dengan keberhasilan yang sudah diraih, tentunya didalam meraih jalan 

keberhasilan dalam mengembangkan usahanya pasti terdapat kendala-kendala 

dan cara mengatasinya. Ini nampak pada pernyataan bapak Darmaji Bapak 

Mulyono dan Bapak Prianto ketika kami wawancara mengenai kendala dalam 

mengembangkan usaha tersebut:  

Dalam mengembangkan usaha tersebut ada kendala waktu ada 

pemilihan lurah di desa wagir karena antar anggota tidak sama dalam 

memilih lurah desa tersebut dan menyebabkan gesekan.78 

 

Ya kalo kendalapastin ada mas namanya juga usaha kalo naik turun 

pasang surut pasti terjadi. Tapi hal itu sudah biasa bagi pedagang 

seperti kami. Namun ada juga masalah yang menimbulkan dampak 

yang serius sepertihalnya ketika ada pilihan lurah di desa wagir ini dari 

kelompok kami tidak sama dalam memilih jagonya masing-masing 

sehingga ada pembicaraan yang kurang enak dan kebanyakan ibu-ibu 

itu dimasukan dalam hati sehingga beruntut panjang dan imbasnya pada 

kelompok kami juga.79 

 

Kendala yang sangat tampak hingga sekarang ini yaitu ketika ada 

pilihan lurah. Sehingga menyebabkan pecahnyadalam kelompok, 

sehingga menyebabkan kurangnya rasa tolenransi dan 

                                                           
77 Lihat transkip wawancara nomor: 23 /1-W/F-1/27-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
78 Lihat transkip wawancara nomor: 24 /6-W/F-1/31-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
79 Lihat transkip wawancara nomor: 25 /7-W/F-1/31-I / 2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



64 

 

 

 

kegotongroyongan antar anggota dalam mengembangkan wirausaha 

tersebut. Sehingga banyak dari anggota satu dengan yang lainnya 

cenderung menutup diri kususnya para ibu-ibu.
80

 

 

Sedangkan solusinya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut bapak Darmaji Bapak Mulyono dan Bapak Prianto mengungkapkan 

sebagai berikut: 

Lurah desa yang jadi sekarang ini mengajak kumpulan bersama bapak 

dan ibu obrok untuk menghidupkan kembali usahanya membuat jajanan 

lagi yang berhenti tersebut dan juga lurah tersebut mau ikut membantu 

dana dalam melakukan usaha tersebut tapi ibu-ibu tersebut masih 

menanggapi dingin apa yang diberitahukan lurah tersebut.81 

 

Selesainya pilihan lurah kami menunggu suasana yang pas untuk 

mengumpulkan semua anggota kelompok kami dengan minta bantuan 

lurah yang terpilih. Dalam musyawarah bersama lurah yang terpilih 

tersebut sudah dihimbau untuk menghidupkan lagi kegiatan 

kelompoknya agar bisa berjalan seperti biasa dan jika perlu bahkan 

lurah terpilih juga mau untuk memberikan bantuan tambahan modal 

agar usahanya bisa semakin besar, namun nampaknya dari anggota 

kami juga masih ada yang kurang merespon.82 

 

Kami mengadakan rapat anggota tidak lupa mengundang juga lurah 

terpilih. Dan pada kesempatan waktu rapat kami juga meminta tolong 

kepada bapak lurah untuk memberikan arahan kepada anggota kami 

agar dapat menjalin kerjasama lagi sehingga kelompok kami bisa 

kembali menjalankan fungsinya masing-masing.83 
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Menurut bapak Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag selaku ketua bagian 

zakat ketika ditanya tentang  berapakah standar ekonomi mustahik yang 

dikatakan mistik menurut Kementerian Agama sini pak: 

 
 mereka yang dikatakan miskin menurut sosialisasi dari BAZNAS provinsi untuk saat ini 

dikatakan miskin yang berpenghasilan satu orang dalam satu hari minimal 50.000 dalam 

satu keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anaknya. 
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BAB IV 

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA 

UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT 

KEMENTERIAN  AGAMA PONOROGO 

A. Analisa Pengelolaan Zakat Produktif Pada Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama  Ponorogo Ditinjau Dari Pengentasan Kemiskinan  

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari 

aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi 

antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek 

tersebut, terutama adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial 

adalah adanya ketidaksamaan sosial diantara sesama warga masyarakat yang 

bersangkutan, seperti perbedaan suku, bangsa, ras, kelamin dan usia yang 

bersumber dari corak sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah adanya ketidak 

samaan diantara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang 

berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi. 

Klarifikasi atau penggolongan seseoranng atau masyarakat dikatakan 

miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yang 

umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif.
84

   

Sedangkan standar ekonomi mustahik yang dikatakan miskin menurut 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo adalah mereka yang 

berpenghasilan Rp. 50.000 dalam satu hari dan menanggung satu keluarga 
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yang terdiri dari istri dan anak-anaknya. Hal ini mendasar atas sosialisasi dari 

BAZNAS Provinsi. 

Dari uraian di atas zakat hadir sebagai salah satu strategi untuk 

mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan cara mengumpulkan dana dari 

muzaki dan menyalurkannya kepada mustahiq. Dengan demikian akan timbul 

rasa saling tolong menolong dan rasa tanggung jawab serta dapat menekan 

strata sosial di masyarakat. Dan pada ahirnya dalam satu masyarakat tersebut 

khususnya umat islam tidak akan ada yang mengalami kekurangan atau 

kemiskinan. Karena dana zakat tersebut bisa mengalir dan dimanfaatkan 

secara produktif. 

Jadi, Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. 

Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah 

Negara Islam. Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari 

fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi. Fungsi 

zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam 

risalah Islam. Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk 

memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan 

keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat 

adalah instrumen efektif untuk menegakkan kesalehan horisontal. Jika zakat 

ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat. 

Jika zakat belum ditegakkan secara benar, maka kondisi ekonomi umat 

terpuruk.   
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Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara 

tentang pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, pola pemberian zakat 

selama ini bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah 

kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. zakat 

sebenarnya merupakan suatu senjata yang ampuh yang dimiliki oleh islam 

sebagai ajaran Islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. 

Salah satu penunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan tujuan 

kemasyarakatan adalah penyaluran dan penerapan yang benar dengan tidak 

mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak 

menerimanya, namun memberikan pada orang yang benar-benar 

membutuhkannya.
85

 

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat yang efektif, aspek 

sosial ekonomi perlu dapat penekanan, maksudnya dana zakat tidak 

diprioritaskan untuk konsumtif, tetapi dana zakat harus bersifat produktif atau 

dengan sistem pendayagunaan zakat yang memakai dua pendekatan, yaitu: 

a) Pendekatan parsial, dalam hal ini penyaluran zakat langsung diberikan 

kepada si miskin bersifat incidental, dimana, pendekatan ini melihat 

kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan. Pendekatan 

ini cenderung pada distribusi zakat bersifat konsumtif. 

b) Pendekatan struktural, pendekatan yang mentitikberatkan pada alokasi 

dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum Dhuafa dengan cara 
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memberikan dana terus menerus untuk usaha yang bertujuan agar 

simiskin bisa megatasi kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya 

mereka menjadi muzakki.
86

 

Zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan 

cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks 

ini, zakat harus diberikan secara produktif, tidak konsumtif. Zakat produktif 

adalah zakat yang bisa mengeluarkan mustahik dari jurang kemiskinan 

menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan 

dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara 

profesional. Dalam melakukan agenda transformasi ini, sangat diperlukannya 

pembentukan  kelompok kerja yang solid dan berkemampuan dengan 

memberikan life skills kepada kelompok yang berhak menerima zakat 

sehingga mereka bisa mengelola dana zakat secara produktif, namun 

sayangnya pada kasus yang kami teliti Unit Pengumpul Zakat Kementerian 

Agama  Ponorogo dalam penyalurannya tidak memberikan pelatihan terlebih 

dahulu kepada kelompok yang disaluri dana, karena panitia zakat sudah 

percaya akan kemampuan yang dimiliki kelompok tersebuut sehingga panitia 

hannya menitikberatkan pada penambahan modal saja. Walaupun yang 

diterapkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo ini 

sudah berhasil membesarkan usaha masyarakat namun untuk keberlanjutan 

dan keterampilan masyarakat alangkah lebih baiknya dari panitia memberikan 

pelatihan terlebih dahulu dan selalu memonitoring kelompok tersebut. 
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Sehingga lebih terwujudnya rasa tanggungjawab dari mustahiq dan juga lebih 

bisa terjalinnya hubungan kekeluargaan antara panitia dengan mustahiq. 

Dalam Pendistribusiannya Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  

Ponorogo ada yang bulanan berupa pemberian sembako dan tahunan pada 

acara amal bakti berupa dana produktif yang diberikan kepada kelompok-

kelompok masyarakat yang sudah ada yang memang kelompok tersebut dari 

latar belakang ekonomi masyarakat yang kurang mampu. pada tahun 2012-

Sekarang dari masing-masing tahun ini terdapat beberapa kelompok. 

Dalam aplikasi zakat produktif ini, hendaknya Unit Pengumpul Zakat 

membaginya dengan model pendekatan kebutuhan dasar. Maksudnya adalah 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo melihat sejauh mana 

kemampuan kelompok yang akan disaluri dana zakat dan memperhatikan 

letak dan kebiasaan, keseharian dari kelompok tersebut dengan demikian Unit 

Pengumpul Zakat mengetahui kelemahan dan kekurangan dari kelompok 

tersebut, sehingga hadirnya Unit Pengumpul Zakat ini bisa menutupi 

kekuranngan dan menanggulangi kelemahan dan tepat sasaran dengan apa 

yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Seperti halnya yang diterapkan 

didesa wagir pada kelompok obrok Unit Pengumpul Zakat disamping 

memberikan tambahan modal usaha juga memberikan hal-hal yang sangat 

dibutuhkan oleh kelompok obrok tersebut yaitu berupa bimbingan usaha, 

pelatihan, konsep, dan cara mengevaluasi supaya usahanya bisa terus 

berkembang. Selain itu, juga membagi dana zakat dalam bentuk uang, tetapi 

diatur supaya masih tetap dalam koridor fiqih. Mustahiq zakat diserahi zakat 
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berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan 

pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. Dengan cara ini, mereka 

mampu menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpukan dari harta 

zakat mereka sendiri. Manajemen professional sangat ditekankan dalam 

mengelola zakat produktif. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu 

institusi, proses kerja, aktor, dan tujuan. Maka dalam hal ini Ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian 

Agama  Ponorogo. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi 

kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang 

miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian. Kedua, setelah 

mengetahui data mana yang termasuk kaya (muzakki) dan yang miskin 

(mustahik), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai 

keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Ketiga, panitia diberi tugas 

untuk mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu termasuk 

kategori muzakki. Keempat, panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan 

model pendekatan kebutuhan dasar. Orang-orang miskin yang berhak 

menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan 

mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang 

menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal 

dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan dan motivasi untuk menggerakkan 

perubahan signifikan dari diri mereka sendiri. Hendaknya zakat mampu 

mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial yang mengganggu 

keharmonisan masyarakat. Dengan zakat diharapkan tercipta hubungan 
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harmonis antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang tidak mampu 

dalam semangat saling menolong dan membantu. Dengan zakat pula 

masyarakat akan terhindar dari penyakit iri, dengki, dan permusuhan. Dengan 

demikian, Dalam konteks ini, zakat membawa dua misi sekaligus, yaitu misi 

ubudiyyah yang harus dilakukan umat Islam dan misi sosial untuk 

memberdayakan potensi ekonomi umat. 

B. Analisa Pengaruh  Dana Zakat Produktif Yang Diberikan Oleh Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo Terhadap 

Kesejahtraan Ekonomi Mustahiq Zakat Ditinjau Dari Teori 

Pengentasan Kemiskinan 

Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu 

perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat 

sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut 

adalah: pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran 

ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal dan membangun 

kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung 

dakwah islam. 

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara 

ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar 

dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq 

dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, 
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zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi 

lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.  

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya 

sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih 

pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha 

produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-

benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat 

berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Zakat 

yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan 

mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha.  Makna pemberdayaan 

dalam arti yang luas ialah memandirikan mustahiq, sehingga mustahiq tidak 

selamanya tergantung kepada amil. 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo sebagai salah satu 

badan pengumpul zakat yang ada di kota ponorogo juga memiliki tujuan 

untuk memperbaikai ekonomi masyarakat ponorogo kususnya masyarakat 

miskin yang berada di daerah pinggiran dengan cara menambah modal usaha 

kelompok masyarakat. Disamping itu untuk mempermudah dan Memastikan 

keberlangsungan dan keberhasilan usaha masyarakat disamping adanya 

panitia dari Unit Pengumpul Zakat sendiri juga  meminta bantuan kepada 

KUA dan tokoh masyarakat setempat. dari pihak KUA berperan Sebagai 

mediator antara masyarakat dan Kementerian Agama . Ketika masyarakat 

ingin mendapatkan dana zakat produktif masyarakat ke kantor KUA untuk 
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berdiskusi dan meminta rekomendasi tentang yang diharapkan oleh 

masyarakat. Setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut Dari 

pihak KUA memberikan rekomendasi agar proposal tersebut bisa dilanjutkan 

sampai Kementerian Agama . 

Sesuai dengan teori diatas Pengaruh dana zakat produktif yang disalurkan 

oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo  sebagai 

tambahan modal usaha tersebut terbukti mampu mengangkat  kualitas dan 

kuantitas ekonomi masyarakat khususnya di Desa Wagir Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo yang berprofesi sebagai pedagang obrok. Hal ini terlihat  

ketika yang semula pedagang berangat ke pasar mulai jam 02.00 hanya untuk 

berbelanja bahan-bahan yang akan didagangkan saja, namun setelah adanya 

tambahan modal dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo 

ini mulai terlihat kemandirian dan kerjasama antar warga masyarakat dengan 

bentuk membuat aneka macam kue sesuai kemampuan masing-masing dan 

ahirnya dijualkan oleh bapak-bapak kepasar dan keliling desa lainnya. Jadi 

yang semula sebelum adanya dana masyarakat berangkat kepasar Cuma untuk 

belanja saja, namun setelah diberi tambahan modal masyarakat tersebut bisa 

mengambil dua keuntungan dipasar yakni menjual dagangan yang dibuat oleh 

kelompok tersebut dan juga berbelanja kebutuhannya untuk dijual keliling. 

Dari hasil jual beli yang baru ini masyarakat mengakui bahwa keuntungnya 

bisa mencapai sekitaran 200 ribu bersih per hari.  Dan sampai saat ini masih 

berjalan demikian. Jika ada ibu-ibu yang mau membuat usaha jajanan dan 
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tidak memiliki modal maka akan diberikan modal untuk usaha tersebut nanti 

hasilnya akan dibagi dan akan dimasukkan ke kas dari anggota tersebut. 

Dalam peyaluran zakat produktif di Kementerian Agama  ini sudah 

sesuai karena bisa mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat yang 

kurang mampu dengan cara menambah modal usaha yang dilakukan para 

mustahik dan membuka usaha baru yang digagas oleh para mustahiq yang 

mendapatkan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  

Ponorogo, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dalam melakukan usaha 

tersebut banyak kendala-kendala yang terjadi dalam mengembangkan 

usahanya. Untuk itu sebelum menyalurkan dana zakat produktif ini pihak 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo hendaknya 

memberikan arahan atau pelatihan usaha yang mereka kelola. Dengan adanya 

pelatihan tersebut diharapkan para mustahiq memiliki pengetahuan dalam 

mengembangkan usahanya supaya  berjalan dengan maksimal. 

Dalam memberikan bantuan zakat produktif untuk modal usaha 

hendaknya dari pihak Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo 

memberikan pengawasan kepada kelompok yang mendapatkan bantuan 

tersebut supaya dana tersebut bisa benar-benar membantu. Setelah kami 

terjun kelapangan mengenai pengawasannya kurang begitu maksimal karena 

antara pengawas satu dengan pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Unit 

Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo kurang adanya 

komunikasi. Untuk itu hendaknya oranng yang di tunjuk sebagai pengawas 
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tersebut benar-benar mengawasi dengan benar jika dikemudian hari ada 

permasalahan dari kelompok tersebut pengawas tersebut bisa memberikan 

solusi dan bersosialisasi dengan pihak Unit Pengumpul Zakat untuk 

menangani permasalahan yang terjadi tersebut. 

Jadi dana zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai 

pendukung pengembangan ekonomi masyarakat apabila dikonsumsikan pada 

kegiatan produktif. Karena pendayagunaan zakat produktif tersebut 

sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat 

seperti mengkaji konsep kemiskinan itu sendiri. ketidakadaan modal usaha, 

dan kekurangan lapangan kerja. Pengembangan zakat produktif dengan cara 

dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pengembangann ekonomi 

masyarakat ini agar supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya 

secara layak, dan dengan modal usaha tersebut juga akan membantu 

masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap, usaha 

yang meningkat serta dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk 

menabung. 

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama  Ponorogo menyalurkan 

dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program ini adalah program 

perberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha 

yang disalurkan dengan fasilitas dan bantuan uang. Dengan modal yang 

diberikan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 
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msyarakat dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan 

penghasilan mereka. 

Dengan berkembangnya usaha kecil menegah dengan modal yang berasal 

dari zakat akan menyerap tenaga kerja, yang artinya akan mengurangi angka 

pengangguran di masyarakat. Dengan berkurangnya angka pengangguran 

maka daya belipun tentunya akan meningkat. Dan semakin meningkatnya 

daya beli bisa dipastikan akan semakin meningkat juga daya produksinya. 

pertumbuhan sektor produksi inilah yang ahirnya menjadi salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi. 
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 BAB V  

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Pengelolaan zakat produktif pada Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo dengan cara didistribusikan dalam bentuk sembako secara bulanan 

dan tahunan pada acara amal bakti dengan menjadikan dana zakat sebagai 

modal usaha yang dikelola secara profesional. Dana produktif yang diberikan 

kepada kelompok-kelompok masyarakat pelaku usaha dengan latar belakang 

ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sejak tahun 2012-Sekarang dari 

masing-masing tahun ini sudah terdapat beberapa kelompok. Dalam melakukan 

agenda transformasi ini, Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo 

mendistribusikan dana tersebut kepada kelompok masyarakat yang dirasa 

mampu  dan sudah berjalan. Disamping itu juga perlunya pemberian life skills 

kepada kelompok yang berhak menerima zakat sehingga mereka bisa mengelola 

dana zakat secara produktif.  

2. Pengaruh  dana zakat produktif yang diberikan oleh Unit Pengumpul Zakat  

Kementerian Agama Ponorogo terhadap kesejahtraan ekonomi mustahiq adalah 

bisa meningkatkan produktifitas usaha. Dengan tambahan modal usaha terbukti 

mampu mengangkat  kualitas dan kuantitas ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat  

ketika yang semula pedagang berangat ke pasar mulai jam 03.00 hanya untuk 

berbelanja bahan-bahan yang akan didagangkan saja, namun setelah adanya 
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tambahan modal dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo ini 

mulai terlihat kemandirian dan kerjasama antar warga masyarakat dengan 

bentuk membuat aneka macam kue sesuai kemampuan masing-masing dan 

ahirnya dijualkan oleh bapak-bapak kepasar dan keliling desa lainnya. Jadi yang 

semula sebelum adanya dana masyarakat berangkat kepasar Cuma untuk 

belanja saja, namun setelah diberi tambahan modal masyarakat tersebut bisa 

mengambil dua keuntungan dipasar yakni menjual dagangan yang dibuat oleh 

kelompok tersebut dan juga berbelanja kebutuhannya untuk dijual keliling.  

B. Saran 

  Untuk meningkatkan kualitas Ekonomi umat, khususnya pada Masyarakat 

ekonomi menengah kebawah yang berada di lingkup Unit Pengumpul Zakat 

Kementerian Agama Ponorogo, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:  

1. Bagi Panitia Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo  

a) Hendaknya Panitia selalu memberi motivasi serta dorongan kepada 

mustahik untuk lebih semangat dan maju dalam menggali Potensi dan 

selalu memberikan argumen tentang kewirausahaan, agar masyarakat 

mengetahui dan bisa lebih merasakan makna-makna dari berwirausaha 

yang baik dan benar menurut kadarnya. 

b) Hendaknya panitia lebih terampil dalam memanagemen keorganisasian 

dan meningkatkan keterampilan dari mustahik melalui pemanfaatan 

sarana dan prasarana yang ada agar mustahik lebih mudah memahami 

dan menerapkan pelatihan-pelatihan berwirausaha yang disampaikan. 

c) Hendaknya panitia selalu menekankan nilai-nilai luhur dalam pribadi 

mustahik serta menanamkan semangat beragama yang tinggi. Sehingga 
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hubungan antar anggota bisa tetap terjaga. Dengan terhidarnya rasa iri 

dan dengki antara satu dengan yang lainnya. 

d) Hendaknya panitia selalu menanamkan kesadaran mustahik tentang 

urgensi kewirausahaan khususnya mengenai kecukupan nilai kebutuhan 

terhadap diri dan keluarga yang ditanggungnya dalam kehidupan sehari-

hari. 

e) Hendaknya panitia selalu memantau dan memberikan dorongan terhadap 

kegiatan keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh mustahik dengan 

meminta pertanggungjawaban kepada kelompok masyarakat dalam kurun 

waktu 3 bulan sekali dalam satu tahun. 

f) Hendaknya panitia lebih rajin mengadakan analisa terhadap hasil yang 

telah dicapai. 

2. Bagi Kelompok Masyarakat (Mustahik) 

a) Peneliti menyarankan kepada mustahik agar ditumbuhkan semangat, 

kesadaran dan pemahaman dalam diri bahwa kedisiplinan dalam 

berwirausaha bukan merupakan beban tapi sebagai bahan untuk bekal 

keberhasilan usahanya.  

b) Bekali diri anda dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan ilmu agama 

guna memperoleh penghidupan yang lebih cerah dan layak. Karena bila 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tidak dibekali ilmu agama 

pastinya akan goyah dalam kehidupan anda.  

3. Bagi Lembaga 

a) Hendaknya selalu memperhatikan perkembangan dari panitia dan 

mustahik serta progresifitas penyaluran dana zakat sehingga bisa benar-
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benar bersifat produktif serta praktek berwirausaha yang dilakukan setiap 

hari di lingkungan mustahik. 

b) Berkaitan dengan proses penyaluran dana zakat  hendaknya Pihak 

Kementerian Agama Ponorogo secara berkala memberi bimbingan kepada 

Panitia Unit Pengumpul Zakat melalui kegiatan seminar, workshop serta 

rapat kerja terkait Pengelolaan Zakat, sehingga Panitia bisa lebih inovatif 

dan kreatif serta bisa tepat sasaran dalam mengemban tugasnya. 

c) Memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kepada panitia dan 

mustahik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya baik di ruangan 

maupun dilapangan. 

d) Pihak Kementerian Agama hendaknya lebih aktif dalam membina 

kerjasama dengan pihak KUA dan tokoh masyarakat.  
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