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Tulisan ini membahas tentang analisis manajemen risiko pendistribusian 

dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Manajemen risiko  pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan sederhana dengan 

berpedoman pada pedoman umum lembaga. Selain itu, dalam pengelolaan risiko 

belum ada perhitungan dan pemetaan yang rinci. Risiko yang sering terjadi 

diantaranya terkait ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja 

dengan realisasi di lapangan, keterlambatan dalam penyaluran dana zakat, serta 

kesalahan dalam penenentuan kriteria mustahik atau salah sasaran. 

Dalam tesis ini penulis akan membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: 

Pertama, Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo? Kedua, Mengapa manajemen risiko 

pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

menggunakan berbagai pedoman standardisasi? Ketiga, Bagaimana implikasi 

manajemen risiko terhadap pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo?  

 Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data yang 

valid, penulis menggunakan metode pengumpul data observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara dangan Kepala Cabang, Staf Program, 

ZISCO, muzaki, dan mustahik Yatim Mandiri. Tehnik pengolahan data yang 

digunakan penulis adalah editing, organizing, dan penemuan hasil. Setelah data 

terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko 

dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian. (2) Standardisasi manajemen risiko menggunakan standardisasi 

berbasis  ISO:9001, SOP lembaga, dan JUKNIS program. Standardisasi tersebut 

digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait 

manajemen risiko pengelolaan zakat. (3) Dampak manajemen risiko terhadap 

pendistribusian dana zakat, yaitu pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah 

dan terhindar dari risiko, program-program kerja yang diagendakan dapat 

dilakukan secara efektif dan sistematis, tercapainya tujuan strategis lembaga, dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS Yatim Mandiri.  
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This paper discusses the risk management analysis of the distribution of 

zakat funds at the LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Risk management in the 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo is done simply by referring to the general 

guidelines of the institution. In addition, there is no detailed calculation and 

mapping in risk management. Risks that often occur include related discrepancies 

between work plans and work budgets with realization in the field, delays in the 

distribution of zakat funds, and errors in determining criteria for mustahik or 

misdirected goals. 

In this thesis the author will discuss three main issues, namely: First, What 

is the implementation of risk management in distributing zakat funds to LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo? Second, Why is the risk management of the 

distribution of zakat funds to the LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo using 

various standardization guidelines? Third, what are the implications of risk 

management for the distribution of zakat funds at LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo? 

This research is included in field research conducted at LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo. In this study the authors used a descriptive qualitative 

approach. To get valid data, the author uses the method of collecting data on 

observation, interviews, and documentation. The data sources in this study are 

data obtained from observations and interviews with Branch Heads, Program 

Staff, ZISCO, muzaki, and Yatim Mandiri mustahik. Data processing techniques 

used by the author are editing, organizing, and finding results. After the data is 

collected, the writer analyzes it using analytical descriptive method. 

The results of the study indicate that: (1) The implementation of risk 

management is carried out in 3 stages, namely the stages of planning, 

implementation, and control. (2) Standardization of risk management using ISO: 

9001-based standardization, institutional SOPs, and JUKNIS programs. The 

standardization is used because Yatim Mandiri does not yet have specific 

guidelines related to risk management of zakat management. (3) The impact of 

risk management on the distribution of zakat funds, namely the distribution of 

zakat funds becomes more directed and avoid risk, the work programs scheduled 

can be carried out effectively and systematically, achieving the strategic 

objectives of the institution, and increasing public trust in the LAZNAS Yatim 

Mandiri. 
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2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal diatas huruf u>, i>, dan a>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawd}ū’ah. 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan 

peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif 

berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan.
1
 

Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup 

kemungkinan terjadi pada lembaga zakat. Untuk mengelola risiko diperlukan 

suatu tahapan yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan 

proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, 

memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor 

serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.
2
 

Manajemen risiko dalam lembaga zakat merupakan suatu hal baru yang 

unik dan menarik untuk dibahas. Keunikan risiko pada lembaga zakat 

disebabkan karena lembaga zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk 

mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah dalam 

rangka mewujudkan kemashlahatan bersama. Hal itu, berbeda dengan 

lembaga perbankan atau lembaga profit lainnya dimana sudah dikenal dengan 

baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa 

saja yang termasuk ke dalam jenis risiko yang harus dikelola. 

Berdasarkan kesepakatan bersama pada bulan Agustus tahun 2014 

mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat dalam International Working 

Group on Zakat Core Principles (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi 

risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena 

akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Paling tidak, ada 

empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus 

memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, 

                                                           
1
 Nina Triani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga, “Manajemen Risiko 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, Jurnal al-Muzaro’ah, 5 (2017), 114. 
2
 Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat (Jakarta: PPM, 2008), 

43. 



 

2 
 

risiko reputasi dan kehilangan muzaki; Kedua, risiko penyaluran; Ketiga, 

risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar 

Negara.
3
 

Dewasa ini muncul berbagai lembaga zakat yang berusaha mengelola 

dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan cara dan pola 

masing-masing. Salah satu lembaga zakat tersebut adalah LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo. LAZNAS Yatim Mandiri, merupakan sebuah lembaga 

sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan 

dana ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana lainnya yang 

halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat Islam 

dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada 

program kemandirian anak yatim sebagai program unggulan.4 

Dalam pendistribusian dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo terdapat hal yang menarik, yaitu 20% dilakukan dengan 

menggunakan pola konsumtif tradisional, 40% konsumtif kreatif, 20% 

produktif tradisional, dan 20% produktif kreatif. Pendistribusian dana zakat 

tersebut difokuskan pada program-program untuk pemberdayaan anak yatim 

sebagai program unggulan. Pendistribusian zakat yang disebut dalam al-

Qur’an ada 8 asnaf, namun demikian jika dilihat dari kegiatan LAZNAS 

Yatim Mandiri, kegiatannya 70% dana zakat difokuskan pada program 

kemandirian anak yatim.5 

Pengelolaan dana zakat di setiap lembaga zakat pada dasarnya sangat 

erat dengan masalah yang memungkinkan munculnya risiko. Risiko yang 

sering terjadi pada lembaga zakat diantaranya adalah risiko pendistribusian 

dana zakat. Contoh dalam pendistribusian dana zakat di LAZNAS Yatim 

Mandiri  Ponorogo terdapat risiko ketidaksesuaian antara rencana kerja dan 

anggaran kerja dengan realisasi di lapangan yang dikarenakan beragam 

faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sengaja, dan tidak 

sengaja, serta dalam keadaan terpaksa (force majeur). Misalnya, pada tahun 

                                                           
3
 Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat 

(Jakarta, Puskasbaznas, 2018), 25. 
4
 Yatim Mandiri, Annual Report (Surabaya: Yatim Mandiri, 2017), 3. 

5
 Ibid.  
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2017 telah direncanakan bahwa alokasi dana zakat untuk bantuan korban 

bencana alam adalah 5 persen dari total dana yang disalurkan. Faktanya, 

ternyata muncul bencana alam di berbagai tempat yang tidak diprediksikan 

sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan anggaran dana bencana alam 

sebesar 5 persen tersebut menjadi tidak cukup. Hal itu mengakibatkan risiko 

kurangnya anggaran dana pada saat realisasi program di lapangan, sehingga 

mengharuskan droppingan dana untuk menutupi kekurangan tersebut ataupun 

mengurangi kuantitas bantuan.6 

 Penyaluran dana zakat untuk program Beasiswa Yatim Prestasi 

(BESTARI) juga terdapat risiko. Risiko yang muncul adalah terkait dengan 

keterlambatan proses pencairan dana beasiswa (BESTARI) ke mustahik. 

Keterlambatan pencairan dana tersebut berpotensi menciptakan masalah baru, 

yaitu tidak mampunya mustahik untuk membayar uang sekolah (SPP). Hal 

tersebut perlu segera dicari solusinya, karena jika dibiarkan berlarut akan 

menimbulkan dikeluarkanya mustahik dari sekolah tempatnya belajar.  

Kesalahan dalam penenentuan kriteria mustahik atau salah sasaran 

dalam pendistribusian dana zakat juga menjadi risiko yang dihadapi oleh 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Pada dasarnya dalam pendistribusian 

dana zakat, zakat harus didistribusikan sesuai dengan  ketentuan yang ada di 

dalam Q.S. al-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, gha>rim, riqab, muallaf, ibnu 

sabil, amil, dan fisabilillah. LAZNAS Yatim Mandiri dalam proses 

pendistribusian dana zakat tersebut masalah salah sasaran masih sering 

terjadi. Misalnya, banyak anak-anak yang statusnya yatim tetapi status 

ekonomi keluarganya menengah ke-atas yang tetap mendapatkan dana zakat.7 

Status sebagai anak yatim tidak menjamin sebagai orang yang berhak 

menerima zakat. Seorang anak yatim yang kebutuhan hidupnya telah 

tercukupi dan terpenuhi tidak berhak menerima zakat. Sebab, ketika 

kebutuhannya telah terpenuhi, berarti ia tidak termasuk dalam golongan 

penerima zakat. Jika kebutuhan dasar anak yatim itu belum terpenuhi atau 

                                                           
6
 Ahmad Muklis, Wawancara, 04 September 2018, Pukul 19:00 WIB. 

7
 Syaiful Azis dan Ahmad Muklis, Wawancara, 13 Oktober 2018, Pukul 09:40 

WIB. 
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tidak ada orang yang menanggung hidupnya secara penuh serta tidak 

memiliki harta, maka ia berhak menerima zakat. Ia berhak menerima zakat 

bukan karena statusnya sebagai anak yatim, melainkan karena 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasar hidup (dharu>ry). Itulah 

sebabnya ia termasuk kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. 

Risiko-risiko dalam pendistribusian dana zakat tersebut dapat 

mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada LAZNAS 

dan hilangnya reputasi LAZNAS di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak 

boleh dibiarkan berlarut, karena akan menimbulkan risiko yang fatal bagi 

lembaga zakat. Agar risiko dalam pendistribusian zakat dapat dikelola dengan 

baik, lembaga zakat perlu membuat langkah-langkah manajemen risiko. 

Lembaga zakat perlu menentukan konsep manajemen risiko yang baik agar 

risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan tepat. Hal itu dilakukan agar 

tidak berdampak terhadap kualitas pengelolaan zakat di LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo.         

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menggunakan metode 

Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan Commite of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSO) Modifikasi. 

ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh entitas untuk 

mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian 

tujuannya. ERM menyediakan kerangka kerja yang konfrehensif untuk 

manajemen risiko, diawali dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi 

yang relevan dengan tujuan organisasi, penilaian dalam hal kemungkinan dan 

besarnya dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka 

kerja.8 

Manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan 

dengan 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko. 

Tahapan manajemen risiko tersebut dilakukan dengan sederhana dan belum 

ada perhitungan dan pemetaan yang rinci. Dalam menangani berbagai risiko 

yang mungkin terjadi dalam pendistribusian dana zakat LAZNAS Yatim 

                                                           
8
 Ascarya, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, 30. 
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Mandiri melakukannya dengan spontanitas, belum ada tindakan yang 

mengarah ke manajemen risiko yang terstruktur. Hal itu mengakibatakan 

belum optimalnya pelaksanaan manajemen risiko di Yatim Mandiri 

Ponorogo.9 

Manajemen risiko diperlukan agar risiko-risiko yang ada di LAZNAS 

Yatim Mandiri dapat dikelola dan diminimalisir dengan baik. Risiko tersebut 

meliputi risiko ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja 

dengan realisasi di lapangan, risiko keterlambatan dalam pendistribusian dana 

zakat, dan risiko salah sasaran. Risiko tersebut perlu dikelola agar proses 

pendistribusian dana zakat menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran. Risiko 

tersebut dikelola dengan menggunakan langkah-langkah manajemen risiko. 

Standardisasi manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan 

untuk mengelola risiko, yaitu Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 

4360: 1994/1999/2004, Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, 

Amerika Serikat menggunakan ERM COSO: 2004, serta secara internasional 

dapat juga menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama 

penerapan manajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, 

yaitu ERM Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision 

(COSO).10 
 

LAZNAS Yatim Mandiri dalam menangani berbagai risiko yang ada  

menggunakan standardisasi atau pedoman yang bersifat umum. Permasalahan 

manajemen risiko dalam lembaga zakat tidak terlepas dari minimnya 

pengaturan atau pedoman yang konprehensif terkait pengelolaan risiko 

lembaga zakat. Pedoman atau standardisasi manajemen risiko di lembaga 

zakat merupakan hal baru. Pembahasan terkait manajemen risiko lembaga 

zakat merupakan konteks ilmu baru yang belum terlalu familiar di kalangan 

lembaga zakat.11 

Kegiatan pengelolaan zakat selalu mengacu pada pemenuhan kebutuhan 

hidup dan pemerataan kesejahteraan mustahik. Pengelolaan dana zakat harus 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid., 29. 

11
 Syaiful Azis, Wawancara, 04 November 2018, Pukul 19:30 WIB. 
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berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari 

sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara 

layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar 

dengan masyarakat yang lain.12 Jika melihat betapa pentingnya dampak dan 

manfaat yang dapat dirasakan dari adanya zakat, maka dalam proses 

pengelolaan dana zakat, lembaga zakat harus menetapkan manajemen risiko 

dengan baik dan benar agar dapat memitigasi risiko-risiko yang muncul. 

Adanya kesepakatan manajemen risiko pengelolaan zakat dalam 

International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya manajemen risiko dapat meningkatkan 

kualitas dan mutu pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus 

memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko. Selain itu, institusi zakat 

dituntut mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya.13 

Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta 

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

mengurangi kemiskinan.14 

Manajemen risiko pendistribusian dana zakat menjadi sangat penting 

dan strategis, hal itu karena menjadi tolok ukur dalam keberhasilan 

pendistribusian dana zakat. Lembaga-lembaga zakat harus melakukan 

manajemen risiko dalam kegiatannya mengingat betapa besarnya manfaat 

dari pendistribusian dana zakat tersebut. Manajemen risiko menjadi suatu 

keharusan bagi setiap lembaga tidak terkecuali pada lembaga zakat. Oleh 

karena itu, dengan memahami bahwa zakat memiliki dampak dan mashlahah 

yang sangat besar bagi kesejahteraan mustahik, maka perlu dilakukan 

penelitian terhadap manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo.  

                                                           
12

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), 216. 
13

 Ascarya, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, 22. 
14

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo? 

2. Mengapa manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo menggunakan berbagai pedoman standardisasi? 

3. Bagaimana implikasi manajemen risiko terhadap pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen risiko 

pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

2. Untuk mengkritisasi mengapa manajemen risiko pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo menggunakan berbagai 

pedoman standardisasi. 

3. Untuk mengetahui implikasi manajemen risiko terhadap pendistribusian 

dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya terkait manajemen risiko pendistribusian 

dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Sebagai tolok ukur bagi LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo untuk 

mengetahui dengan jelas perkembangan manajemen risiko 

pendistribusian dana zakat. 

b. Bagi Akademisi 



 

8 
 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-

hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari 

terjadinya duplikasi penelitian.  

Pertama, skripsi Rahma Yudi Astuti, mahasiswa IAIN Ponorogo 

(2015), dengan judul “Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul 

Mal Wa Tamwil (BMT) IKPM Gontor dalam Perspektif Manajemen 

Risiko”.
15

 Pada penelitian ini peneliti terfokus pada risiko pembiayaan 

murabahah yang bermasalah. Dalam pembiayaan murabahah yang 

bermasalah tersebut terdapat risiko yang dihadapi oleh BMT IKPM Gontor. 

Risiko tersebut diantaranya terkait ketidakmampuan nasabah untuk melunasi 

pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh BMT IKPM Gontor. 

Kedua, skripsi Devi Ariani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2017), dengan judul “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”.16 
Pada penelitian ini peneliti 

terfokus pada risiko penyaluran zakat dimana risiko terkait mismatch 

penyaluran zakat dan keterlambatan dalam penyaluran zakat. Mismatch 

penyaluran zakat dan keterlambatan penyaluran  tersebut diakibatkan oleh 

berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Ketiga, skripsi Taufiq Aziz Mahmudi, mahasiswa IAIN Ponorogo 

(2017), dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Untuk 

Pengentasan Kemiskinan di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo”.17 
Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pengelolaan dana 

                                                           
15 Rahma Yudi Astuti, “Pembiayaan  Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal 

Wa Tamwil (BMT) IKPM Gontor dalam Perspektif Manajemen Risiko”, (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, 2015). 
16

 Devi Ariani, “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
17

 Taufiq Aziz Mahmudi, “Pendistribusian Zakat Produktif  Sebagai Upaya 

Untuk Pengentasan Kemiskinan di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama 

Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017). 
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zakat produktif pada unit pengumpul zakat Kementerian Agama Ponorogo 

dan pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik 

ditinjau dari teori pengentasan kemiskinan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih 

menekankan pada manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Dimana dalam penelitian ini titik 

fokusnya terkait risiko pendistribusian dana zakat yang meliputi risiko 

ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja dengan realisasi di 

lapangan dikarenakan beragam faktor, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal, sengaja, dan tidak sengaja dan dalam keadaan terpaksa (force 

majeur). Selain itu, dibahas pula terkait risiko kesalahan dalam penenentuan 

kriteria mustahik (salah sasaran). Sedangkan ketiga penelitian sebelumnya 

lebih menekankan pada risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah di 

BMT IKPM Gontor, manajemen risiko mismatch pada penyaluran zakat di 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, dan terkait pendistribusian 

zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kementerian 

Agama Ponorogo. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yang 

mana dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat.
18

 Dalam penelitian ini 

peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dan 

mencari data-data informasi terkait manajemen risiko pendistribusian dana 

zakat. Peneliti mengamati dan mengkaji secara cermat pelaksanaan 

manajemen risiko, standardisasi, dan implikasi manajemen risiko 

pendistribuisan dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

                                                           
18

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), 21. 
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2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena 

yang diteliti.
19

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini diharapkan dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dapat menggambarkan dengan 

jelas, sistematis, dan akurat terkait risiko dalam pendistribusian dana zakat 

di LAZNAS Yatim Mandiri. 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. 

Peneliti melakukan penelitian sekaligus ikut langsung dalam proses 

pendistribusian dana zakat. Selain itu, dalam rangka melakukan 

pengamatan peneliti melakukanya secara rahasia. Peneliti secara rahasia 

melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana zakat. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap pelaksanaan 

manajemen risiko, standardisasi manajemen risiko,dan implikasi 

manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakanya penelitian karena terdapat 

ke-khasan dalam proses pendistribusian dana zakat, dimana dana zakat 

70% difokuskan untuk program pemberdayaan anak yatim. Selain itu, 

terdapat hal yang menarik dalam pelaksanaan manajemen risiko dimana 

dalam penerapanya menggunakan standardisasi atau pedoman umum 

lembaga.  

5. Data dan Sumber Data 

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal 

atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan suatu 

                                                           
19

 M. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. 
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informasi.
20

 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data tentang pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

b. Data tentang standardisasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

c. Data tentang implikasi manajemen risiko terhadap pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu sumber  primer dan sumber sekunder; 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah wawancara langsung dengan Kepala Cabang, Staf Program, 

dan amil atau ZISCO, serta para mustahik Yatim Mandiri Ponorogo. 

1) Kepala Cabang, yaitu pimpinan cabang LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo yakni, bapak Syaiful Azis. 

2) Staf Program, yaitu programmer program-program LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo yakni, bapak Ahmad Muklis. 

3) Amil atau ZIS Consultan  (ZISCO), yaitu petugas zakat atau relawan 

yang membantu program-program di LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo yang meliputi bapak Huda, bapak Wasis, bapak Eko, ibu 

Rosy, dan ibu Hanik. 

4) Mustahik, yaitu masyarakat yang menerima dana zakat dari 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yang meliputi ibu Parmi, ibu 

Sari, ibu Endang, ibu Erna, dan ibu Parniati 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui 

bahan kepustakaan.
21

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

                                                           
20

 Ibid., 145. 
21

 Ibid., 147. 
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meliputi buku, kitab, jurnal, artikel, dan kepustakaan lainya yang 

berkaitan dengan zakat dan manajemen risiko. Sumber data sekunder 

tersebut meliputi: 

1) Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. 

2) Ilham Fahmi, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi, 

Bandung: Alfabeta, 2010. 

3) Johannes Supranto dan Lukman Hakiem, Pengambilan Risiko 

Secara Strategis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 

4) Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, Manajemen Risiko Pengelolaan 

Zakat, Jakarta, Puskasbaznas, 2018. 

5) Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi 

Kerakyatan, terj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 

2005.   

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

meliputi:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul 

data) kepada narasumber, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau 

direkam dengan alat perekam.
22

 Wawancara yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam 

wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Cabang, 

Staf Program, amil zakat (ZISCO), dan para mustahik Yatim Mandiri 

Ponorogo terkait manajemen risiko pendistribusian dana zakat. 

b. Observasi 

                                                           
22

 Irawan Soeharto, Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), 67-68. 
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Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan 

secara sistematis.
23

 Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati 

pelaksanaan manajemen risiko, standardisasi manajemen risiko, dan 

implikasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mencari data atau informasi dari 

buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.
24

 Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen profil lembaga, 

program kerja tahunan, JUKNIS program, SOP lembaga, laporan 

bulanan dan tahunan, serta laporan administrasi keuangan Yatim 

Mandiri Ponorogo. 

7. Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

meliputi:
 
 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok kata.
25

 Dalam tahap ini penulis memeriksa 

kembali semua data terkait pelaksanaan manajemen risiko, standardisasi 

manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

                                                           
23

 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 

143, http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. (Diakses 

pada tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 19:40 WIB). 
24

 Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, 160. 
25

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2010), 153. 

http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
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sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
26

 Dalam 

tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data-data terkait 

pelaksanaan manajemen risiko, standardisasi manajemen risiko, dan 

implikasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo. 

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-

dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan.
27

 Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan 

terhadap data-data terkait pelaksanaan manajemen risiko, standardisasi 

manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dengan menggunakan 

kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai 

pendistribusian zakat dan manajemen risiko. 

8. Tehnik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan 

verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan 

yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan 

ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap 

penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data 

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.
28

 

Data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) tersebut 

kemudian disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna 

data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka 

data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan 

lebih sempurna.
29

 Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan 

secara jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait pelaksanaan manajemen 

                                                           
26

 Ibid. 
27

 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.   
28
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risiko, standardisasi manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko 

pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara sebagaia berikut:  

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
30

 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait 

pelaksanaan manajemen risiko, standardisasi manajemen risiko, dan 

implikasi manajemen risiko pendistribusian zakat pada LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo sudah benar atau belum. Jika data-data yang 

diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya. 

b. Ketekunan Pengamatan  

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik 

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan zakat.
31

 

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data-data terkait pelaksanaan manajemen 

risiko, standardisasi manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko 

pendistribusian zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo sudah 

tepat atau belum. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang 

diamati. 

c. Triangulasi 
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Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
32

 Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data terkait pelaksanaan 

manajemen risiko, standardisasi manajemen risiko, dan implikasi 

manajemen risiko pendistribusian zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan 

data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga 

membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan 

lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam tesis ini 

akan dikelompokkan menjadi tujuh bab. Hubungan bab satu dengan bab 

lainya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun 

sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang 

isi tesis. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II : Zakat dan Manajemen Risiko 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran 

teori fiqh tentang zakat, manajemen risiko, dan manajemen 

risiko institusi zakat. 

BAB III            : Gambaran Umum LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya 

                                                           
32
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dibahas tentang gambaran umum LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo meliputi sejarah, visi-misi, struktur organisasi, 

program-program, dan pelaksanaan pendistribusian dana 

zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

BAB IV       : Pelaksanaan Manajemen Risiko Pendistribusian Dana 

Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Bab ini merupakan penjelasan, analisa, dan sintesis terkait 

pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

 

BAB V : Standardisasi Manajemen Risiko Pendistribusian Dana 

Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Bab ini merupakan penjelasan, analisa, dan sintesis terkait 

standardisasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

BAB VI        : Implikasi Manajemen Risiko terhadap Pendistribusian 

Dana Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Bab ini merupakan penjelasan, analisa, dan sintesin terkait 

implikasi manajemen risiko terhadap pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. 

BAB VII : Penutup 

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dan 

dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari 

hasil penelitian penulis. 
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BAB II 

ZAKAT DAN MANAJEMEN RISIKO 

 

A. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu 

keberkahan (al-barkatu), pertumbuhan dan perkembangan (al-nama’), dan 

kesucian (at}-t}aharatu). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu 

merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT 

mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak 

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.
33

 Dengan makna tersebut 

orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi 

bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103, 

sebagai berikut: 

                       

            

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S al-Taubah: 

103)
34

 

 

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 

mengungkapkan beberapa definisi zakat  menurut para ulama mahzhab, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus 

dari harta yang telah mencapai nishab-nya untuk yang berhak 

menerimanya (mustahik) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul 

selain barang tambang, dan rikaz. 

                                                           
33
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b. Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta 

tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah 

ditentukan oleh syari’ (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-

Nya. 

c. Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang 

dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. 

d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta 

tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.
35

 

2. Syarat Rukun Zakat 

Menurut Zuhaily dan Sahhatih syarat wajib untuk mengeluarkan 

zakat adalah sebagai berikut: 

a. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Tidak ada 

kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma’) para 

ulama. 

b. Merdeka. Seorang budak (hamba sahaya) tidak wajib mengeluarkan 

zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya 

tuanyalah yang memiliki apa yang ada ditanganya. 

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Kriteria harta 

yang wajib dizakati, yaitu (1) emas, perak, dan uang baik kertas ataupun 

logam, (2) barang tambang atau barang temuan, (3) binatang ternak, (4) 

barang dagangan, (5) hasil tanaman dan buah-buahan.
36

 

d. Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati hendaknya milik 

sepenuhnya bukan dari hutang ataupun titipan. Harta titipan tidak 

diperkenankan dikeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut dikeluarkan 

langsung oleh pemilik harta yang bersangkutan. 

e. Cukup haul. Cukup haul bagi sumber zakat tertentu seperti 

perdagangan, perternakan, emas dan perak, harta tersebut dimiliki 

genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijriah atau 365 hari 

menurut tanggalan masehi. Sedangkan pada harta pertanian, tidak 
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terkait pada ketentuan haul, harta tersebut dikeluarkan pada saat 

memetiknya atau memanennya ketika mencapai nishab. 

f. Harta telah mencapai nishab. Nishab adalah nilai minimal sesuatu harta 

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) 

menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. 

Nilai emas dijadikan ukuran nishab untuk menghitung zakat uang 

simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana 

pensiun.
37

 

3. Pendistribusian Zakat 

a. Asnaf Penerima Zakat 

Di dalam surat al-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori 

kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik). 

                       

                         

          

“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”. (Q.S at-Taubah: 60)
38

 

 

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk 

semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas 

dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat 

kepada pihak lain di luar mustahik. Di sini terdapat kaidah umum 

bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di 

antara semua golongan mustahik. Maksud adil di sini, sebagaimana 

yang dikatakan Imam Shafi’i adalah dengan menjaga kepentingan 

                                                           
37
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masing-masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam 

semampunya.
39

 

Dari ayat al-Quran di atas dengan jelas disebutkan bahwa fakir 

dan miskin mendapat urutan pertama dan kedua, karena mereka adalah 

dua golongan utama yang harus didahulukan kepentingannya. Golongan 

ketiga yang disebutkan Allah SWT adalah amil. Golongan ini berhak 

menerima dana zakat. Zakat diberikan kepada amil, baik petugas amil 

yang kaya maupun miskin. Zakat diberikan kepada mereka bukan 

karena mereka miskin, tetapi sebagai upah atas kerja dalam mengelola 

dana zakat. 

Golongan keempat, yaitu mu’allaf. Kriteria mu’allaf ada empat 

macam, yaitu (1) orang yang baru masuk Islam sedang imanya belum 

kuat, (2) orang Islam yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, (3) 

orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau dia diberi 

zakat kita akan terpelihara dari kejahatan orang kafir yang ada dibawah 

pengaruhnya, (4) orang yang menolak kejahatan dari orang yang anti 

zakat.40 

Golongan kelima, yaitu hamba sahaya yang merupakan hamba 

atau budak yang dijanjikan oleh tuanya bahwa dia boleh menebus 

dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebus dirinya. 

Golongan keenam adalah gha>rim, dimana terdapat tiga kriteria 

gha>rim, yaitu (1) orang yang berhutang karena mendamaikan antara 

dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya, (2) orang 

yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, dia diberi zakat jika 

tidak mampu membayar hutang tersebut, (3) orang yang berhutang 

karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang 

dijaminya tidak mampu membayar hutang tersebut, dia diberi zakat 

untuk membayar hutangya.41 

                                                           
39

 Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, 

terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005),  148. 
40

 Nawawi, Zakat Dalam Perspektif  Fiqh, Sosial, dan Ekonomi, 71. 
41

 Ibid. 



 

22 
 

Golongan ketujuh, yaitu fisabilillah. Pada zaman Rasullah SAW 

yang termasuk golongan sabilillah adalah para sukarelawan perang 

yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Pada masa sekarang berdasarkan 

lafaz dari sabillah di jalan Allah SWT maka penggunaan zakat 

berkembang, zakat tersebut digunakan untuk membangun masjid, 

lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan pada da’i, menerbitkan 

buku Islami, majalah Islami, brosur, dan lainnya yang mempunyai 

manfaat besar bagi kebutuhan umat. 

Golongan kedelapan, yaitu ibnu sabil (musafir) yang merupakan 

orang yang sedang dalam perjalanan sedang ia membutuhkan bekal 

untuk biaya pulang, dengan syarat perjalananya bukan untuk maksiat. 

Musafir diberi zakat sekedar untuk biaya dia pulang. Yang termasuk 

kedalam ibnu sabil, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu, memerhatikan 

dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, firman 

Allah dalam QS 29: 20 yaitu” Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) 

bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.42 

b. Kaidah Pendistribusian Zakat 

Delapan golongan penerima zakat tidak harus sama persis dalam 

menerima bagian zakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, antara lain: 

1) Amil zakat perlu memperioritaskan penyaluran dan pendayagunaan 

dan zakat sekitar domisili Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

sehingga lebih fokus dan muzaki bisa turut serta maupun mengawasi 

pelaksanaan penyaluran dana zakat. 

2) Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan 

permasalahan sosial di sekitar OPZ, sehingga amil dapat 
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merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang 

paling membuthkan. 

3) Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik 

dibandingkan sektor produktif. Artinya, dengan kecenderungan 

beberapa amil zakat yang menyalurkan dana zakat pada sektor 

produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk 

pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum dipenuhi 

dengan cukup  baik. Selain itu, dana zakat merupakan hak mustahik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga 

penyaluran dalam bentuk pemberdayaan mustahik dengan usaha 

produktif hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan sesuai 

dengan kemampuan mustahik.
43

 

Menurut ulama’ Fiqh terdapat kaidah-kaidah dalam 

pendistribusian zakat, yaitu sebagai berikut: 

a) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta 

zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh 

menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, 

apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini 

hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan 

membagikannya pada mustahik. 

b) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada 

semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan 

kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu 

orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang 

(gha>rim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik 

mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya 

dengan bagian yang besar. 

c) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan 

tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan 

syariah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu 
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golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu 

individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena 

sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. 

Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, 

maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan 

bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak 

boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lain. 

d) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam 

mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka 

merupakan tujuan utama dari zakat. 

e) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak 

begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik 

bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit 

untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan 

mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan 

dari zakat itu sendiri. 

f) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Shafi’i dalam  menentukan 

batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas 

yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 

dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.
44

 

c. Pola Pendistribusian Zakat 

Pola distribusi dana zakat dibagi menjadi 2 pola distribusi yaitu 

konsumtif dan produktif. Kedua pola tersebut masing masing terbagi 

menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif  kreatif, dan 

produktif  konvensional serta  produktif kreatif.
45

 

1) Konsumtif tradisional 

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan 

kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti 
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pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahik yang 

sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. 

Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi 

permasalahan umat. 

2) Konsumtif kreatif 

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan 

digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi 

permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut 

seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana 

ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti 

cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain. 

3) Produktif konvensional 

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana 

zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan 

pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau 

untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan 

sebagainya. 

4) Produktif kreatif 

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan 

dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek 

sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat 

ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha 

pedagang kecil.
46

 

B. Manajemen Risiko 

1. Pengertian Manajemen Risiko 

Istilah manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, menagement, 

yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 
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mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan 

jadwal.
47

 

Sedangkan risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan 

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) 

dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. 

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah uncertainty 

about future events.48 Menurut Darmawi, risiko dihubungkan dengan 

kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, 

atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah 

menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan 

kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu 

timbul karena berbagai sebab, yaitu: a) jarak waktu dimulai perencanaan  

atas kegiatan sampai kegiatan itu berakir. Semakin panjang jarak waktu 

semakin besar ketidakpastiannya; b) keterbatasan tersedianya informasi 

yang diperlukan; c) keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau 

tekhnik pengambilan keputusan, dan sebagainya.49 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini 

terjadi karena kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang 

menyangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh 

perusahaan bisa berdampak merugikan. Dengan demikian kita dapat 

mendefinisikan risiko sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang 

dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang 

merugikan.50 

Kejadian sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan 

(expectations) ke salah satu dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan 

penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang 
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merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka risiko tersebut bersifat 

spekulatif. Lawan kata dari risiko spekulatif adalah risiko murni, yaitu 

yang ada hanya kemungkinan kerugian. Risiko ini hanyalah mempunyai 

kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan untung.51 

Djohanputro mengartikan manajemen risiko sebagai proses 

terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta 

mengendalikan implementasi penanganan risiko.52 
Sedangkan menurut 

Fahmi manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas 

tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan 

berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.53 

2. Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 

a. Perencanaan 

Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan 

visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. 

Kemudian diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur 

yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik jika visi, 

misi, tujuan, target, dan kebijakan, serta prosedur tersebut dituangkan 

secara tertulis. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktifitas operasional yang 

berkaitan dengan manajemen risiko. Aktifitas tersebut meliputi: 

1) Identifikasi risiko 

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, 

yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara 

berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan 
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survey. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara 

penanganan risiko atau kerugian potensial. Kerugian potensial dalam 

manajemen risiko, disebut dengan istilah eksposur kerugian (loss 

exposure).
54

 Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan 

analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan 

tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik 

identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut: 

a) Identifikasi seluruh risiko secara berkala. 

b) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas 

bisnis perusahaan. 

c) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan 

terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan 

bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses 

manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau 

dijalankan.
55

 

Metode identifikasi risiko bervariasi sesuai dengan 

bervariasinya informasi yang tersedia, jenis perusahaan, dan 

keinginan manajer risiko. Secara umum ada lima metode yang 

efektif untuk identifikasi risiko, yaitu: 

a) Peta eksposur 

b) Analisis laporan keuangan 

c) Analisis peta aliran fungsi dan operasional perusahaan 

d) Analisis sistem 

e) Inspeksi perorangan.
56

 

2) Pengukuran risiko 

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang 

                                                           
54

 Darmawi, Manajemen Risiko, 36. 
55

 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia 

(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 44-45. 
56

 Darmawi, Manajemen Risiko, 37. 



 

29 
 

dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko.
57

 Pengukuran risiko 

mangacu pada dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas 

risiko menyangkut berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan 

terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan 

suatu risiko muncul, semakin tinggi kemugkinan risiko terjadi maka 

semakin tinggi pula risikonya. Dua dimensi risiko yang perlu diukur, 

yaitu: 

a) Frekuensi (jumlah) kejadian dalam jangka waktu tertentu 

Ukuran untuk frekuensi kerugian adalah probabilitas bahwa 

satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang 

disebabkan satu peril tunggal. Misalnya, probabilitas bahwa satu 

gedung akan rusak yang disebabkan kebakaran. Manajer risiko 

dapat memperkirakan probabilitas bahwa satu unit harta akan 

menderita kerugian yang disebabkan oleh berbagai peril, seperti 

kebakaran, angin topan, dan peledakan. Probabilitas kejadian 

seperti ini akan lebih tinggi dari kejadian yang disebabkan oleh 

satu peril saja. 

b) Keparahan dari kerugian 

Dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus 

berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin 

bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, seperti 

dampaknya yang terakir terhadap keuntungan perusahaan yang 

bersangkutan. Sering kali kerugian yang kurang penting jelas 

terlihat, tetapi jenis kerugian yang lebih penting susah untuk 

mengidentifikasikanya.
58

 

c. Pengendalian 

Tahap berikutnya dari manajemen risiko adalah pengendalian 

yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, 

output pelaporan manajemen risiko, dan umpan balik (feed back). 
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Seorang manajer risiko yang telah mengidentifikasi dan mengukur 

risiko yang dihadapi perusahaanya ia harus memutuskan bagaimana 

menangani risiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar untuk menangani 

risiko, yaitu: 

1) Pengendalian risiko (risk control), yaitu meliputi: 

a) Menghindari risiko 

b) Pengendalian kerugian 

c) Pemisahan 

d) Kombinasi atau pooling 

e) Pemindahan risiko.
59

 

2) Pembelanjaan risiko (risk financing) 

a) Risk financing transfer (memindahkan risiko disertai dengan 

pembiayaan) 

b) Risk retention (risiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang 

bersangkutan).
60

 

3. Manfaat Manajemen Risiko 

Manajemen diartikan sebagai penanggulangan risiko yang mencakup 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

agar tercapai efektifitas dan efisiensi. Dalam perspektif Islam, manajemen 

risiko yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 

yang memperhatikan halal dan haramnya suatu kegiatan untuk mencapai 

suatu tujuan. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya 

pengelolaan risiko yang baik antara lain sebagai berikut: 

a. Dapat mengidentifikasi dengan baik kemungkinan-kemungkinan risiko 

yang akan dihadapi. 

b. Dengan adanya identifikasi awal mengenai kemungkinan risiko, maka 

perencanaan yang dibuat akan lebih akurat sehingga akan menjadi lebih 

baik di masa mendatang. 

c. Dapat melakukan mitigasi risiko sesuai dengan hasil identifikasi 

sebelumnya. 
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d. Dapat melakukan pengawasan yang lebih tepat sesuai dengan 

kemungkinan risiko yang akan dihadapi sehingga kegiatan yang 

dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
61

 

Menurut Susilo dan Kaho jika manajemen risiko diterapkan dan 

dirawat sesuai dengan standar international (ISO 31000), akan 

memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, antara lain, yaitu sebagai 

berikut: (a) Meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran organisasi; 

(b) Mendorong manajemen yang proaktif; (c) Meningkatkan kesadaran 

untuk mengidentifikasi dan menangani risiko di seluruh bagian organisasi; 

(d) Memperbaiki kemampuan identifikasi ancaman dan peluang; (e) 

Mematuhi peraturan hukum dan perundangan dan standar internasional 

yang berlaku; (f) Memperbaiki system pelaporan baik yang wajib maupun 

yang sukarela; (g) Memperbaiki governance organisasi; (h) Meningkatkan 

kemampuan dan kepercayaan pemangku kepentingan; (i) Menetapkan 

suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan 

perencanaan; (j) Memperbaiki pengendalian; (k) Mengalokasikan dan 

menggunakan sumber daya secara efektif dalam menangani keperluan 

risiko; (l) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga 

meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup; (m) Memperbaiki 

system pencegahan kerugian dan pegelolaan tanggap darurat; (n) 

Meminimalkan kerugian; (o) Memperbaiki daya tahan organisasi.
62

 

C. Manajemen Risiko Institusi Zakat 

1. Model Kerangka Manajemen Risiko Institusi Zakat 

Berdasarkan kesepakatan dalam International Working Group on 

Zakat Core Principle (IWGZCP) tahap satu disepakati bahwa terdapat 

empat jenis risiko yang telah terindentifikasi dalam lembaga zakat. Risiko 

tersebut meliputi risiko reputasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat, 

risiko penyaluran, risiko operasional, dan kepatuhan syariah, serta risiko 
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transfer antar Negara. Sementara dalam IWGZCP kedua, salah satu 

pembahasannya adalah mengenai Technical Note dalam manajemen risiko 

lembaga zakat. Berdasarkan pembagian empat kategori risiko di atas, 

dibahas lebih lanjut tentang berbagai kemungkinan pengembangan jenis 

risiko yang dapat terjadi, definisi masing-masing risiko, dan indikator 

risiko tersebut.63 

Setiap organisasi, baik profit maupun non-profit menghadapi risiko 

yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasi risiko lembaga zakat, 

termasuk dampak yang ditimbulkanya, menganalisis mitigasi risiko 

pengelolaan zakat serta merancang konsep manajemen risiko pengelolaan 

zakat, maka menggunakan metode Enterprise Risk Management (ERM) 

dengan pendekatan Commite of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commision (COSO) modifikasi. Teknik analisis data dalam ERM COSO 

modifikasi adalah pengembangan dari ERM COSO yang meliputi proses 

identifikasi risiko, pengukuran, dan pemetaan risiko, pengelolaan risiko, 

dan perencanaan strategi mitigasi risiko dalam manajemen organisasi 

pengelola zakat.64 
 

Enterprise Risk Management (ERM) didefinisikan sebagai suatu 

proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen dan personil 

lain dalam entitas, diterapkan dalam pembentukan  dan seluruh bagian 

perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat 

mempengaruhi entitas dan mengelola risiko sesuai dengan risk appetite 

entitas, untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan entitas.65 

ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh entitas untuk 

mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian 

tujuannya. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko, 

diawali dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan 
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dengan tujuan organisasi, penilaian dalam hal kemungkinan dan besarnya 

dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja.66 

  Kerangka kerja ERM COSO merupakan sebuah kerangka kerja 

dalam Moeller (2007) berbentuk kubus tiga dimensi yang terdiri dari 3 

bagian seperti terlihat pada Gambar 2 sebagai berikut: 

 

Gambar 1 : Kerangka kerja ERM COSO 

Kerangka COSO ERM merupakan sebuah kotak tiga dimensi, yang 

terdiri dari empat kolom vertical yang mewakili tujuan entitas, delapan 

baris horizontal yang menggambarkan komponen dari manajemen risiko 

entitas serta tingkatan kelembagaan yang menggambarkan entitas dan 

tingkat unit komponen yang merupakan bagian dari kerangka manajemen 

risiko.67 

Dimensi pertama menggambarkan tujuan entitas dalam proses 

manajemen risiko. Seperti yang telah dikerangkakan oleh ERM COSO 

(2004a) bahwa sebuah entitas akan diarahkan untuk mencapai tujuannya 

yang ditetapkan dalam empat katagori, yaitu strategis, operasional, 

pelaporan dan kepatuhan. Begitu pula dengan institusi zakat. Dalam 

konteks penetapan misi atau visi, manajemen akan menetapkan tujuan 

strategis, memilih strategi dan menyelaraskan objektivitas yang ingin 

dicapai oleh institusi zakat terkait. 
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Namun demikian, permasalahan yang terjadi pada OPZ saat ini 

adalah belum optimalnya penghimpunan instrumen zakat dimana terjadi 

gap antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat. Salah satu 

faktor utama penyebabnya yaitu kurangnya informasi (edukasi) tentang 

zakat kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemerintah bahkan 

internal institusi zakat yang terkait. Dengan demikian, diharapkan 

manajemen institusi zakat juga akan menetapkan tujuan edukasi sebagai 

sasaran jangka panjang dan sejalan dengan visi misi OPZ. 

Dimensi kedua menggambarkan delapan (8) komponen ERM, yaitu: 

lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, asesmen 

risiko, respon terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan. Dimensi ketiga menggambarkan tingkatan 

kelembagaan yang menggambarkan entitas dan tingkat unit komponen 

yang merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko.68 

Proses manajemen risiko institusi zakat dengan pendekatan ERM 

COSO Modifikasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko 

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah 

mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di institusi zakat. Identifikasi 

risiko merupakan rangkaian dari tahap awal proses manajemen risiko. 

Proses identifikasi risiko akan diawali dengan proses pengenalan 

lingkungan internal entitas objek penelitian. Menurut COSO dan 

Moeller, pengenalan lingkungan internal terkait harus dilakukan secara 

komprehensif, mulai dari filosofi manajerial, visi misi dan tujuan 

entitas, struktur organisasi, hingga risk appetite entitas terkait, karena 

akan berpengaruh pada penilaian risiko.
69

 

Dengan melakukan identifikasi, institusi zakat dapat memperoleh 

sekumpulan informasi tentang frekuensi terjadinya risiko, informasi 

mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkannya, tingkat 

kecepatan terjadinya risiko, dan tingkat kerentanan institusi zakat dalam 
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menangani risiko tersebut. Proses identifikasi risiko dapat dilakukan 

dengan melakukan wawancara mendalam dan Forum Group Discussion 

(FGD) dengan praktisi (ahli) yang paham keseluruhan aktivitas 

entitasnya. Dalam konteks identifikasi risiko institusi zakat terdapat 

beberapa kriteria untuk disebut ahli. Pertama, mereka yang secara rutin 

bergelut atau menangani pengelolaan zakat, misalnya staf divisi 

penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kedua, mereka yang 

berpengaruh atau dapat mempengaruhi kebijakan strategis institusi 

zakat, misalnya pimpinan institusi zakat.
70

 

Identifikasi risiko Organisasi Pengelola Zakat dengan ERM 

COSO Modifikasi dapat terbagi menjadi 11 jenis risiko, yang djabarkan 

lagi ke dalam 36 sub jenis risiko, dan akhirnya teridentifikasi 405 

risiko. Sumber risiko institusi zakat terdiri dari sebelas jenis risiko, 

yaitu risiko strategis, korporatisasi, edukasi, operasional, property, amil 

dan relawan, muzaki dan mustahik, transfer zakat antar negara, 

pelaporan, hukum, dan risiko kepatuhan institusi zakat.
71

 

Risiko strategis terdiri dari risiko visi misi, pencapaian tujuan dan 

risiko reputasi. Risiko edukasi terdiri dari risiko edukasi eksternal yang 

berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya serta 

edukasi internal institusi zakat. Risiko operasional terdiri dari risiko 

dana penghimpunan, dana penyaluran, dana produktif, penghimpunan 

zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran zakat. Risiko infrastruktur, 

kerjasama mitra, pengembangan program, kepemimpinan, kompetisi, 

dan kejahatan. Risiko amil dan relawan terdiri dari risiko tata kelola 

amil dan risiko pengelolaan relawan. Risiko property terdiri dari risiko 

manusia, ekonomi, dan bencana alam. Risiko mustahik dan muzaki 

terdiri dari risiko kehilangan muzaki, kepuasan muzaki, risiko 

kehilangan mustahik, risiko kepuasan mustahik, dan risiko kode etik. 
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Sedangkan risiko kepatuhan terdiri dari risiko kepatuhan syariah dan 

kepatuhan regulasi.
72

 

b. Pengukuran Risiko  

Proses pengukuran risiko diawali dengan penentuan kriteria dan 

skala pengukuran. Dalam menentukan tingkat risiko dapat diukur 

dengan beberapa kriteria. Menurut Godfrey, tingkat risiko ditentukan 

dari kemungkinan terjadinya risiko (probabilitas) dan dampaknya. 

Likelihood (L) menunjukkan kemungkinan sebuah peristiwa akan 

terjadi. Dampak impact (I) menunjuk pada efek yang timbul saat 

peristiwa tersebut terjadi.  

Sementara Curtis dan Carey menggunakan kriteria lain dalam 

mengukur risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat kerentanan 

(vulnerability) dan kecepatan terjadinya risiko (speed of onset). 

Vulnerability (V) menunjukkan kerentanan terjadinya risiko, entitas 

yang baik memiliki kemampuan pengendalian atas peristiwa yang 

mungkin terjadi. Speed of onset (S) menunjukkan tingkat kecepatan 

terjadinya peristiwa, entitas harus berhati-hati dengan peristiwa-

peristiwa yang seketika terjadi dengan minim atau tanpa peringatan.
73

 

Skala pengukuran manajemen risiko OPZ dapat digambarkan 

dalam table berikut: 

       Table 1 : Skala Pengukuran Tingkat Kemungkinan (Likelihood) 

(L). Tingkat kemungkinan (likelihood) terjadinya risiko 

1 Incredible  Hampir tidak mungkin terjadi 

2 Very rare Sangat jarang terjadi 

3 Rare  Jarang terjadi 

4 Unlikely  Mungkin tidak terjadi 

5 Possible  Mungkin terjadi 

6 Likely  Sangat mungkin terjadi 

7 Almost certaint  Hampir pasti terjadi 
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      Table 2 : Skala Pengukuran Dampak (Impact) 

(I). Dampak (impact) terjadinya risiko 

1 Insighnificant Tidak berdampak. Tidak menimbulkan 

dampak berarti bagi OPZ 

2 Very minor Berdampak sangat kecil. Menimbulkan 

dampak sangat kecil bagi OPZ yang dapat 

diatasi dengan pengelolaan rutin 

3 Minor  Berdampak kecil. Menimbulkan dampak 

kecil yang dapat diatasi dengan pengelolaan 

rutin 

4 Moderate Berdampak sedang. Mencegah perusahaan 

untuk memenuhi tujuanya dalam periode 

tertentu 

5 Major  Berdampak besar. Mengakibatkan OPZ tidak 

dapat mencapai sebagian tujuan jangka 

panjang 

6 Very major  Berdampak sangat besar. Mengakibatkan 

OPZ tidak dapat mencapai sebagian tujuan 

jangka panjang 

7 Catrastophic  Berdampak malapetaka. Mengakibatkan 

OPZ tidak dapat mencapai sebagian tujuan 

jangka panjang, kebangkrutan, kematian 

atau hukum pidana 

 

         Tabel 3 : Skala pengukuran tingkat kerentanan (Vulnerability) 

(V). Tingkat kerentanan (Vulnerability) OPZ 

1 Very Low 

(Sangat Rendah) 

OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko 

yang sangat baik melalui langkah nyata yang 

terukur dengan baik untuk segala skenario 

kondisi, kemungkinan berhasil sangat tinggi 

bahkan untuk berbagai masalah ekstrim 
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2 Low (Rendah) OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko 

yang baik, kemungkinan berhasil tinggi 

kecuali untuk beberapa masalah ekstrim 

3 Medium (Biasa) OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko 

yang cukup, kemungkinan berhasil biasa saja 

karena beberapa solusi yang ditawarkan 

efektif dan yang lainnya belum efektif 

4 High (Tinggi) OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko 

yang kurang baik, kemungkinan berhasil 

rendah karena solusi yang ditawarkan belum 

efektif 

5 Very High 

(Sangat Tinggi) 

OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko 

yang buruk dan tidak memiliki langkah nyata 

yang terukur dengan baik untuk segala 

skenario kondisi, kemungkinan berhasil 

sangat rendah karena solusi yang ditawarkan 

tidak efektif 

                

    Tabel 3 : Skala Pengukuran Tingkat Kecepatan (Speed Of Onset) 

(S). Tingkat kecepatan (Speed Of Onset) terjadinya risiko 

1 Very Low 

(Sangat Rendah) 

Sangat lambat terjadi, terjadi setelah lebih 

dari setahun atau lebih 

2 Low (Rendah) Terjadi dalam hitungan beberapa bulan 

3 Medium (Biasa) Terjadi dalam hitungan bulan 

4 High (Tinggi) Terjadi dalam hitungan beberapa hari atau 

minggu 

5 Very High 

(Sangat Tinggi) 

Sangat cepat terjadi, tanpa atau minim 

peringatan, seketika 

 

c. Mitigasi Risiko  
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Tahapan dalam proses manajemen risiko berikutnya adalah 

perencanaan strategi mitigasi terhadap risiko yang telah terukur. 

Strategi mitigasi merupakan tindakan yang berupa teknik, proses, 

prosedur untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin muncul dalam 

aktivitas entitas. Manajemen dalam meminimalisir kerugian yang 

ditimbulkan oleh risiko, wajib membangun perencanaan strategi 

mitigasi risiko. Secara garis besar, mitigasi risiko pada institusi zakat 

dapat dibagi menjadi lima tingkatan tanggapan terhadap risiko, mulai 

dari tanggapan yang sederhana, hingga tanggapan yang membutuhkan 

system penanganan secara kompleks. 

Penjabaran kelima tanggapan tersebut antara lain: (1) 

menghilangkan risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya tertentu 

yang muncul dari aktivitas terkait institusi zakat, sehingga risiko 

tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi institusi zakat; (2) mengambil 

tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan 

terjadinya risiko, sehingga institusi zakat lebih berhati-hati dalam 

mengelola zakat; (3) Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko 

dan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam 

institusi zakat dengan memindahkan risiko yang muncul kepada pihak 

lainnya; (4) Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan 

dampak risiko dengan membagi risiko institusi zakat dengan pihak lain 

di luar institusi zakat; (5) Menerima risiko tersebut sebagai bagian 

penting dari aktivitas pengelolaan zakat.74 

2. Standar Manajemen Risiko Institusi Zakat 

Standar manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan, yaitu 

Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, 

Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, Amerika Serikat 

menggunakan ERM COSO: 2004, serta secara internasional dapat juga 

menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama penerapan 

maajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, yaitu ERM 
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Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision 

(COSO).75 

Konsep dasar adanya Enterprise Risk Management (ERM) adalah 

bahwa setiap entitas, yang berorientasi profit maupun nonprofit atau 

entitas pemerintahan, didirikan untuk meningkatkan nilai bagi pihak yang 

berkepentingan dan memiliki peranan strategis dalam keberhasilan 

entitasnya. Setiap entitas tersebut pasti akan menghadapi ketidakpastian 

dan risiko-risiko yang akan memperlemah atau memperkuat nilai entitas. 

Pembahasan ERM adalah tentang mengintegrasikan manajemen risiko 

dengan proses manajemen inti, sehingga mampu meningkatkan kinerja 

entitas.76 

Standar ERM COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. 

Kedelapan komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen 

menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. 

Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, 

kepatuhan, dan edukasi. Komponen-komponen tersebut meliputi: 

a. Lingkungan Internal (Internal Environment) 

Lingkungan internal sangat menentukan warna dari sebuah organisasi 

dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang 

dalam organisasi tersebut. Lingkungan internal ini termasuk filosofi 

manajemen risiko dan risk appetite, nilai-nilai etika dan integritas, dan 

lingkungan kesemuanya tersebut berjalan. 

b. Penentuan Tujuan (Objective Setting) 

Tujuan perusahaan harus ada lebih dahulu sebelum manajemen dapat 

mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi 

pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen 

memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan bahwa tujuan 

yang dipilih atau ditetapkan tersebut terkait dan mendukung perusahaan 

dan konsisten dengan risk appetite-nya. 
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c. Identifikasi kejadian (Event Identifications) 

Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

perusahaan harus diidentifikasi, dan dibedakan antara risiko dan 

peluang. Peluang dikembalikan (channeled back) kepada proses 

penetapan strategi atau tujuan manajemen. 

d. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi 

(likelihood) dan dampaknya (impact), sebagai dasar bagi penentuan 

bagaimana seharusnya risiko tersebut dikelola. 

e. Respon Risiko (Risk Response) 

Manajemen memilih respons risiko yang meliputi menghindari 

(avoiding), menerima (accepting), mengurangi (reducing), atau 

mengalihkan (sharing risk), dan mengembangkan satu set kegiatan agar 

risiko tersebut sesuai dengan toleransi (risk tolerance) dan risk appetite. 

f. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) 

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk 

membantu memastikan respons risiko berjalan dengan efektif 

g. Informasi dan Komunikasi (Information dan communication) 

Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan 

dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan 

tanggung jawabnya. 

h. Pegawasan (Monitoring) 

Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila 

perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen 

yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus, atau 

dengan keduanya.
77

 

3. Urgensi Manajemen Risiko Institusi Zakat 

Institusi zakat memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengelola 

dana umat, yaitu zakat. Sebagai organisasi nirlaba, institusi zakat telah 

menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, 
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institusi zakat juga menjadi salah satu agent of development, yang dapat 

mendorong kemajuan pembangunan melalui layanan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Institusi zakat, dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya tersebut memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. 

Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan baik, maka 

institusi zakat dituntut mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang 

dihadapinya.78 

Risiko dalam konteks institusi zakat merupakan kejadian potensial, 

baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat 

diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negative terhadap tingkat 

kepercayaan dan kepatuhan syariah. Risiko-risiko tersebut tidak dapat 

dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, 

sebagaimana pada institusi lain pada umumnya, institusi zakat juga 

memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

yang muncul, atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko.79 

Manajemen risiko dengan ERM COSO Modifikasi dapat berfungsi 

sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap 

kegiatan pengelolaan zakat. Secara umum, urgensi dari manajemen risiko 

pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi lima hal berikut: (1) Menyediakan 

informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya; 

(2) Memastikan institusi zakat tidak mengalami opportunity loss baik yang 

bersifat unacceptable; (3) Meminimalisasi opportunity loss dari berbagai 

risiko yang bersifat uncontrolled; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan 

risiko; (5) Memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, 

khususnya dalam mitigasi risiko.80 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

LAZNAS YATIM MANDIRI PONOROGO 

 

A. Profil LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo  

1. Sejarah LAZNAS Yatim Mandiri 

Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang 

memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, 

Infaq, Ṣhodaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari 

perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga umat Islam dan 

menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada 

program kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.
81

 

Awalnya berasal dari gagasan beberapa orang aktivis Islam. Mereka 

adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur 

Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya. 

Maka pada 31 Maret 1994 dibentuklah Yayasan Pembinaan dan 

Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) 

sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat. 

Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak 

berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang 

berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Di 

antaranya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi 

kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham 

Jakarta. Di sini ternyata menemui kendala. Nama YP3IS sudah digunakan 

pihak lain. 

Catatan yang lain, begitu banyak pihak yang menyarankan, baik 

tenaga pelaksana internal maupun masyarakat di eksternal, supaya nama 

lembaga dana ini disederhanakan. Alasannya, nama yang ada terlalu 

panjang, sehingga susah dipahami dan sulit diingat. Maka untuk memberi 
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kemudahan kepada semua pihak, pada awal 2008 diputuskan untuk 

berubah nama menjadi Yayasan Yatim Mandiri. Dan dengan nama ini, 

telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-

2413.AH.01.02.2008.
82

 

Pada tahun 2016 Yayasan Yatim Mandiri berdasarkan surat 

keputusan Menteri Agama SK. KEMENAG RI No. 185 Tahun 2016 telah  

diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki lebih dari 43 

cabang yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, 

Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Banten. Salah satu 

kantor cabang Yatim Mandiri adalah kantor cabang Ponorogo yang alamat 

kantornya berada di Jl. Ir. Juanda, No. 158 Tonatan, Ponorogo.
83

 

2. Visi-Misi LAZNAS Yatim Mandiri  

a. Visi 

“ Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim”. 

b. Misi 

1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa 

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber 

daya untuk kemandirian yatim dhuafa 

3) Meningkatkan capacity building organisasi.
84

 

3. Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri 

a. Kepengurusan Yatim Mandiri Pusat  

Pembina    : H. Nur Hidayat, S.Pd, MM 

: Prof. Dr. Moh. Nasih. Ak 

: Moch. Hasyim 

 Pengawas   : Ir. Bimo Wahyu Wardoyo  

: Drs. H. Abdul Rokib 

 : Yusuf Zain, S.Pd, MM 

 DPS    : Prof. Dr. H. Imam Bawani, M.A 

: Prof. Dr. HM Roem Rowi, MA,  
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: Drs. Agustianto, MA 

: KH. Abdurahman Navis, Lc., MHI 

 Pengurus 

 1) Ketua         : Drs. Sumarno 

2) Sekretaris    : H. Mutrofin, SE   

 3) Bendahara :Ach. Zaini Faisol, SE 

 Direktur Utama   : Drs. Sumarno 

 Direktur Operasional   : Ach. Zaini Faisol, SE 

 Ketua STAINIM   : Drs. Sodikin, M.Pd 

 Direktur ICMBS  : Dr. Margono, M.Pd  

 Direktur MEC    : Mukhlis, ST   

 Direktur RSM   : Aditya Tri Nugraha Putra 

 GM Regional Office I    : H. Mutrofin, SE  

 GM Regional Office II  : Agus Budiarto 

 GM Regional Office III : Ach. Zaini Faisol, SE 

 Penasehat    : Dr. Zaim Uchrowi   

   : Ir. H. Jamil Azzaini, MM    

  : Dr. Muhammad Nafik 

 Penasehat Hukum  : H. Mahfud, SH 

b. Kepengurusan Yatim Mandiri Ponorogo 

Branch Manager     : Abdul Azis 

Staff Pemberdayaan     : Ahmad Muklis 

Staff Admin  : Rifky Baidhowi 

Fundraising (ZISCO) : Wasis Sambodo 

     : Eko Murtoyo 

     : Wakhid Khoiruddin 

     : Nur Huda 

     : Rosy 

     : Hanik 

4. Program-Program LAZNAS Yatim Mandiri  

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim 

Mandiri, dana zakat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif maupun 
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produktif. Pendistribusian zakat tersebut dibagi dalam beberapa program, 

yaitu sebagai berikut:
85

 

a. Pendidikan  

1) Beasiswa Prestasi (Bestari) 

Beasiswa Prestasi (Bestari) merupakan program beasiswa 

pendidikan bagi anak-anak yatim usia SD, SMP, dan SMA sesuai 

dengan syarat-syarat tertentu. Melalui program ini diharapkan anak-

anak yatim dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya, 

baik dalam hal akademik maupun yang lainnya, sehingga pendidikan 

anak-anak yatim terpenuhi sesuai dengan jenjang pendidikan 

masing-masing. Cabang Yatim Mandiri Ponorogo sendiri pada tahun 

2018 ini telah disalurkan beasiswa prestasi sejumlah 236 beasiswa 

kepada anak-anak yatim di wilayah Ponorogo. 

2) Insan Cendikia Mandiri Boarding School (ICMBS) 

ICMBS adalah progam pendidikan formal berkualitas dengan 

biaya gratis untuk anak-anak yatim berprestasi setingkat SMP dan 

SMA, yang menitikberatkan kepada pembinaan ke-Islaman, 

kepemimpinan dan prestasi akademik siswa. ICMBS memadukan 

kurikulum Diknas, kurikulum khas Insan Cendekia Mandiri dan 

kurikulum Internasional dengan sistem boarding school, sehingga 

akan lahir lulusan terbaik, mandiri dan berwawasan Internasional. 

Sejak tahun 2015 sampai sekarang khususnya dari cabang Yatim 

Mandiri Ponorogo telah mengirimkan lebih dari 25 peserta didik 

yatim yang menempuh pendidikan di ICMBS. 

3) Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah  Indonesia Mandiri 

(STAINIM) 

STAINIM merupakan program pendidikan gratis S1 untuk 

anak yatim purna asuh. STAINIM memiliki tujuan menggali dan 

memperdalam serta mengembangkan keilmuan Islam yang bersifat 

universal ke dalam berbagai disiplin ilmu secara konseptual, teoritis, 
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dan implementasinya demi meningkatkan kemampuan dan kualitas 

sumber daya manusia. Yatim Mandiri Ponorogo belum ada anak 

didiknya yang menempuh pendidikan S1 di STAINIM. 

4) Mandiri Enterpreneur Center (MEC) 

MEC adalah progam pendidikan dan pelatihan vokasi untuk 

anak-anak yatim lulusan SMA atau sederajat. Progam ini bertujuan 

untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus, guna 

mencetak tenaga ahli dibidangnya yang memiliki karakter pribadi 

muslim yang jujur, amanah dan professional agar mampu menjadi 

wirausaha yang mandiri. Untuk cabang Yatim Mandiri Ponorogo 

tempat untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan berada di 

Sragen, Jawa Tengah. Setiap tahunya paling tidak dari cabang Yatim 

Mandiri Ponorogo mengirimkan peserta didik sejumlah 10-15 siswa 

lulusan SMA/ sederajat. 

5) Rumah Kemandirian (RK) 

Merupakan model pemberdayaan anak yatim berbasis 

pesantren/ asrama dengan mengikutsertakan orang-orang dalam 

wilayah geografis agar turut berpartisipasi dalam kemandirian anak-

anak yatim. Dengan adanya program ini diharapkan anak yatim akan 

menjadi anak yang siap mental dan mandiri dengan dibekali akidah, 

akhlaq, al-Qur’an dan pelajaran umum. Yatim Mandiri Ponorogo 

tempat/ pesantren/ asrama untuk pemberdayaan anak-anak yatim 

tersebut berada di Jln. Kanthi, Kebun Kering, Desa Sukolilo, 

Kecamatan Jiwan, Madiun, karena kerjasama dengan Yatim Mandiri 

cabang Madiun. 

6) Duta Guru 

Merupakan program pembinaan yatim dhuafa dalam bidang al-

Qur’an dan pembinaan keislaman guna untuk membantu belajar 

anak-anak yatim dan dhuafa di berbagai wilayah. Yatim Mandiri 

Ponorogo pada tahun 2018 ini terdapat 5 Duta Guru yang tersebar di 

wilayah Ponorogo seperti Sooko, Bungkal, Kauman, Babadan, dan 
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Sawoo. Penempatan Duta Guru tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan di masing-masing wilayah. 

7) Guru Exelent Yatim Sukses (GENIUS) 

Merupakan program pendampingan belajar melalui kelompok 

sanggar bagi anak-anak yatim dhuafa tingkat SD/ sederajat. Program 

ini memberikan guru pendamping bagi anak-anak yatim dan dhuafa 

di berbagai wilayah  khususnya pada pendampingan dalam belajar 

pelajaran ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Kewarganegaraan dan lain sebagainya. Yatim 

Mandiri Ponorogo terdapat 13 Guru Genius yang tersebar di wilayah 

Ponorogo seperti Sooko, Pulung, Sawoo, Sambit, Bungkal, Slahung, 

Balong, Kauman, Badegan, Babadan, dan Ponorogo Kota. 

8) Alat Sekolah (ASA) 

Merupakan program pemberian bantuan berupa alat-alat untuk 

bersekolah seperti tas, buku, bulpoin, penghapus, seragam, dan lain 

sebagainya. Pada tahun 2018 ini Yatim Mandiri Ponorogo telah 

menyalurkan sejumlah 160 paket ASA yang disalurkan kepada adik-

adik yatim yang ada di Ponorogo. 

 

9) Super Camp 

Merupakan program pembentukan mental dan karakter 

kemandirian anak-anak yatim dhuafa. Super Camp ini merupakan 

kegiatan bersama di hari tertentu dimana anak-anak yatim dhuafa 

dikumpulkan dan diadakan acara seperti kemah (camping) dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi, sikap-sikap dasar leadership, 

dan melatih mental karakter anak. Program ini diadakan satu tahun 

sekali dan biasanya dilaksanakan bersama-sama dengan cabang 

Yatim Mandiri lainya. Setiap tahunya Yatim Mandiri Ponorogo 

mengikutsertakan 10 anak yatim untuk mengikuti kegiatan Super 

Camp tersebut. 

10) Pendampingan Lulus Ujian (PLUS) 
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Merupakan program pendampingan belajar dalam rangka 

menghadapi Ujian Nasional bagi anak kelas enam SD/MI, kelas 3 

SMP/MTS, dan 3 SMA/Aliyah/Sederajatnya. Program ini diberikan 

untuk membantu proses belajar dalam persiapan menjelang ujian 

nasional. Dalam rangka menghadapi ujian nasional pada tahun ini 

Yatim Mandiri Ponorogo melakukan pendampingan lulus ujian 

kepada 10 anak-anak yatim dan dhuafa. 

b. Kesehatan 

1) Layanan Kesehatan Keliling (KESLING) 

Merupakan program pemberian layanan kesehatan keliling 

bagi anak yatim, dhuafa, lansia dan masyarakat yang membutuhkan. 

Layanan kesehatan keliling ini menjangkau daerah-daerah terpencil 

yang jarang tersentuh program kesehatan dan disana terdapat banyak 

keluarga yatim dan dhuafa. Layanan Kesehatan meliputi 

pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan 

kesehatan gigi, pengobatan gratis, dan penambahan gizi bagi anak 

yatim dan dhuafa. Layanan KESLING diadakan satu bulan sekali, 

dan pelaksanaanya untuk Yatim Mandiri Ponorogo bekerjasama 

dengan Fakultas Ilmu Kesehatan UNMUH Ponorogo dan Rumah 

Sakit Umum Dharmayu Ponorogo serta dengan berbagai komunitas 

yang ada di Ponorogo. 

2) Klinik Rumah Sehat Mandiri 

Merupakan program kesehatan Yatim Mandiri yang lain 

berupa klinik, kesehatan yang melayani pasien dari keluarga duafa, 

masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk meringankan 

mereka. Layanan rumah sehat mandiri meliputi pemeriksaan dasar 

umum, laboratorium dasar, serta pemberian gizi kepada anak yatim. 

Klinik RSM tersebut pusatnya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. RSM 

tersebut digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada 

anak-anak yatim yang berada di ICMBS dan STAINIM serta 

masyarakat sekitar yang membutuhkan. Untuk cabang Yatim 

Mandiri Ponorogo Klinik RSM belum bisa direalisasikan 
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pemanfaatnaya. Hal itu karena berkaitan dengan jauhnya tempat 

RSM. Biasanya jika ada dhuafa, lansia, yatim yang memerlukan 

bantuan kesehatan dari Yatim Mandiri Ponorogo akan membantunya 

untuk berobat di Rumah Sakit sekitar wilayah cabang Ponorogo.  

3) Gizi 

Program pemberian makanan tambahan guna meningkatkan 

gizi anak-anak yatim dan duafa. Program ini dilakukan bersamaan 

dengan layanan kesehatan keliling. Makanan tambahan yang 

diberikan berupa sosis, susu, makanan sehat, minuman sehat, buah, 

sayur, roti, kacang hijau, vitamin, dan lainnya. 

c. Pemberdayaan Ekonomi 

1) Bunda Mandiri dan Sejahtera (Bunda BISA) 

Merupakan program pendampingan Bunda Yatim dalam 

bidang peningkatan ekonomi keluarga dan rohani. Program ini 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bunda yatim, sehingga 

dapat mendukung proses pendidikan anak-anaknya. Program ini 

berupa pemberian pelatihan keterampilan usaha seperti menjahit, 

membuat kue, pelatihan usaha, pelatihan pemasaran olahan, 

pemberian gerobak usaha, pemberian alat-alat rumah tangga untuk 

usaha, dan pemberian modal usaha. Program ini selain pelatihan juga 

berupa pendampingan kewirausahaan serta pemberian bantuan 

modal usaha bagi bunda yatim agar kehidupanya bisa mandiri dan 

bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Yatim Mandiri Ponorogo 

terdapat 10 bunda yatim yang mendapatkan program BUNDA BISA 

tersebut. 

2) Mandiri Enterpreneur Center 

Merupakan program pelatihan dan pendampingan 

berwirausaha selama satu tahun bagi anak-anak yatim lulusan SMA 

atau sederajat. Progam ini bertujuan untuk memberikan keterampilan 

dan pengetahuan khusus dibidang kewirausahaan, guna mencetak 

tenaga ahli dibidangnya yang memiliki karakter pribadi muslim yang 

jujur, amanah dan professional sehingga mampu menjadi wirausaha 
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yang mandiri. Setelah menyelesaikan pelatihan di MEC peserta didik 

diberikan pilihan, yaitu kembali ke daerah asal atau bergabung 

dengan Perkumpulan Pengusaha Alumni MEC (PERPAM). Untuk 

alumni yang bergabung dengan PERPAM, Yatim Mandiri 

memfasilitasi untuk mencarikan modal dari pihak ke tiga untuk 

mengembangkan keterampilan berwirausaha para alumni MEC 

tesebut. 

d. Sosial Kemanusiaan 

1) Bantuan Bencana Alam 

Merupakan program bantuan kemanusiaan yang diberikan 

kepada korban bencana alam. Baik pada saat tanggap bencaan 

maupun recovery. Bantuan tersebut meliputi bantuan bahan-bahan 

pokok untuk korban, relawan kemanusiaan, trauma healing, dan 

pembangunan sarana prasana yang rusak akibat bencana alam. Yatim 

Mandiri Ponorogo merealisasikan program ini untuk program 

tanggap bencana di berbagai wilayah yang terkena bencan alam, 

seperti bencana tanah longsor di Banaran, Pulung, bencana tanah 

retak di Dayakan, Badegan dan bencana banjir di Pacitan serta di 

berbagai wiayah tanggap bencana lainya. 

2) Bantuan Langsung Mustahik 

Merupakan program pemberian bantuan secara langsung 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis bantuannya disesuaian 

dengan kebutuhan mustahik yang bersangkutan. Program BLM ini 

telah terealisasikan di Yatim Mandiri Ponorogo untuk membantu ibu 

Ambar untuk melunasi hutangnya. Selain itu, untuk membelikan 

sepeda kepada adik Iswa Izza Maulitsa agar dalam proses belajarnya 

ke sekolah lebih mudah serta menyediakan gerobak sayur untuk ibu 

Sari di Slahung, guna untuk memudahkan usahanya berjualan sayur. 

e. Dakwah 

1) Kursus Baca al-Qur’an 

Merupakan layanan gratis yang memberikan bimbingan belajar 

al-Qur’an kepada donator/ muzaki, mustahik dan masyarakat sekitar 
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mengenai cara membaca al-Quran secara baik dan benar dengan 

menggunakan metode Tilawati. Program ini di Yatim Mandiri 

Ponorogo diadakan satu bulan sekali, dan bertempat di kantor 

cabang Yatim Mandiri Ponorogo. 

2) Layanan Ceramah Gratis 

Merupakan layanan gratis yang mencoba menawarkan 

kegiatan tausyiah di perusahaan-perusahaan donator. Selain di 

tempat donatur, layanan ceramah gratis bisa ditawarkan di 

lingkungan masyarakat sekitar yang hendak ingin menggunakan 

layanan ceramah gratis tersebut. Layanan ini bertujuan untuk 

memberikan dakwah kepada masyarakat khususnya diperusahaan-

perusahaan donatur yang sibuk namun membutuhan siraman rohani. 

Layanan ceramah gratis yang ditawarkan Yatim Mandiri tersebut 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kantor cabang. Selain itu, di 

berbagai kantor donatur Yatim Mandiri seperti ADIRA Finance, FIF 

Grup, AKPER PEMKAB, dan kantor-kantor donatur lainnya. 

f. Program Khusus 

1) Program Ramadhan 

Merupakan program yang hadir khusus di bulan ramadhan 

yang meliputi Tarhib Ramadhan, Buka Puasa Ceria, Wakaf al-

Qur’an, Parcel Lebaran, Zakat Lingkungan, Pesantren Ramadhan 

Kreatif, dan Pesantren Keluarga Harmonis. Waktu dan tempat 

pelaksanaan program disesuaikan dengan cabang masing-masing. 

Yatim Mandiri Ponorogo setiap tahunya pada bulan Ramadhan telah 

merealisasikan program tersebut. 

2) Super Gizi Qurban 

Merupakan program yang didesain untuk menyempurakan 

kemanfaatan daging qurban dalam bentuk sosis dan kornet. Daging 

qurban  diolah dengan dijadikan sosis atau kornet dan didistribusikan 

ke penjuru wilayah sepanjang tahun. Pendistribusian Super Gizi 

Qurban tesebut dilakukan bersamaan dengan diadakanya layanan 

Kesehatan Keliling. Selain itu, diadakan pada saat agenda-agenda 
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kunjungan ke rumah mustahik ataupun dalam agenda-agenda 

tertentu.
86

 

B. Pendistribusian Dana Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Pendistribusian zakat idealnya berupa pemberian santunan terhadap 

golongan ashnaf zakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Pendistribusian zakat tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif. 

Selain itu, dengan memberikan dana zakat dalam bentuk modal usaha yang 

sifatnya produktif. Idealnya santunan yang paling efektif untuk pengentasan 

kemiskinan adalah santunan yang bersifat produktif. Namun, jika kita 

perhatikan keadaan ashnaf zakat di lapangan, maka zakat yang bersifat 

konsumtif harus tetap diupayakan dan dipertahankan, karena tidak semua 

ashnaf dapat melakukan usaha yang produktif. 

Pendistribusian dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri dilakukan 

dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Bentuk konsumtif, 

yaitu zakat, infaq dan ṣadaqah yang dibagikan kepada mustahik secara 

langsung bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang 

mendesak. Penyaluran secara konsumtif umumnya berbentuk barang habis 

pakai yang bersifat sementara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

mustahik sehari-hari. Terdapat dua bentuk penyaluran dalam pola konsumtif, 

yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.  

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dalam mendistribusikan dana zakat 

dengan pola konsumtif tradisional diantaranya disalurkan untuk bantuan 

konsumtif bagi anak-anak yatim dhuafa, bantuan untuk korban bencana alam, 

bantuan langsung tunai dalam bentuk konsumtif, zakat lingkungan, parcel 

lebaran, bantuan buka puasa ceria dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pola 

konsumtif kreatif LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo mendistribusikan dana 

zakat diantaranya untuk program ASA, ICMBS, MEC, STAINIM, GENIUS, 

DUTA GURU, PLUS, SUPERCAMP, dan lain-lainnya.
87
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Pendistribusian dengan  bentuk produktif, yaitu zakat, infaq, dan 

shodaqah diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun 

usaha. Pola produktif erat kaitanya dengan program jangka panjang yang 

bertujuan untuk pengembangan usaha mustahik, baik melalui pemberian 

modal usaha atau pendampingan usaha. Terdapat dua bentuk penyaluran 

dalam pola produktif, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. 

Untuk pola produktif konvensional di Yatim Mandiri Ponorogo realisasinya 

adalah melalui program Bantuan Langsung Mustahik (BLM) dalam bentuk 

pemberian barang-barang produktif tertentu menyesuaikan kebutuhan 

mustahik, seperti pemberian gerobak sayur untuk ibu sari di Slahung yang 

diambilkan dari anggaran program BLM.  

Sedangkan untuk pola produktif kreatif Yatim Mandiri Ponorogo 

mendistribusikan dana zakat dalam bentuk pendampingan dan pemberian 

modal  usaha untuk memberdayakan bunda-bunda Yatim (BUNDA BISA). 

Bunda Yatim diberdayakan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian 

modal usaha dengan harapan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selain 

itu, juga ada program Mandiri Enterpreneur Center (MEC), yang merupakan 

pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha dari pihak ke-tiga yang 

diperuntukkan untuk anak-anak yatim lulusan SMA dan sederajat yang tidak 

melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.  

Penyaluran secara produktif berupa pemberian modal usaha atau modal 

kerja diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mustahik baik dari sisi 

ekonomi maupun sosial. Hal tersebut bertujuan untuk membantu 

meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. Penyaluran secara 

produktif harapanya kedepan dapat mengentaskan mustahik dari masalah 

kemiskinan. Selain itu, diharapkan dengan usaha tersebut mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan dan diharapkan 

dapat merubah status mereka yang semula mustahik menjadi muzaki.
88
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BAB IV 

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA 

ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI PONOROGO 

 

A. Pelaksanaan Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri  Ponorogo erat 

dengan masalah yang mengakibatkan munculnya berbagai risiko, salah 

satunya risiko yang dihadapi adalah risiko dalam pendistribusian dana zakat. 

Risiko dalam pendistribusian dana zakat diantaranya meliputi; risiko 

ketidaksesuaian antara data mustahik dengan kondisi di lapangan, risiko dana 

zakat tidak segera disalurkan, risiko terlambatnya pencairan dana zakat 

sehingga menghambat proses pendistribusian, risiko ketidaksesuian data 

mustahik sehingga salah sasaran, risiko penyaluran zakat yang tidak sesuai 

dengan 8 ashnaf, dan risiko tidak meratanya distribusi zakat yang 

mengakibatkan banyak mustahik yang belum mendapatkan haknya. 

Contoh  dalam pendistribusian dana zakat di Yatim Mandiri  Ponorogo 

terdapat risiko ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja 

dengan realisasi di lapangan yang dikarenakan berbagai faktor, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal, sengaja, dan tidak sengaja dan dalam 

keadaan terpaksa (force majeur). Misalnya, pada tahun 2017 telah 

direncanakan bahwa alokasi dana zakat untuk bantuan korban bencana alam 

adalah 5 persen dari total dana yang disalurkan. Faktanya pada tahun 2017, 

ternyata muncul bencana alam di berbagai tempat yang tidak terprediksikan 

sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan anggaran dana bencana alam 

sebesar 5 persen dari jumlah keseluruhan dana zakat yang disalurkan menjadi 

tidak cukup.
89

 

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kurangnya anggaran dana 

pada saat realisasi program di lapangan. Kurangnya anggaran pada saat 
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relisasi di lapangan merupakan suatu permasalahn yang konkrit yang dihadapi 

setiap lembaga zakat. Permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya, 

dikarenakan sangat erat hubunganya dengan pemenuhan kebutuhan mustahik. 

Jika LAZNAS kekurangan anggaran dana saat realisasi program dapat 

mengakibatkan mustahik tidak mendapatkan bantuan dari dana zakat. Untuk 

mengatasi permasalahn tersebut yang semula diperkirakan tidak akan terjadi, 

LAZNAS Yatim Mandiri mengambil langkah secara spontanitas, yaitu 

dengan mencarikan dana infaq dan shodaqoh dari donator untuk menutup 

kekurangan dana tersebut. Jika masih kurang akan didroppingkan dana dari 

anggaran program lain atau dikurangi jumlah kuantitas bantuan yang akan 

disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Mukhlis sebagai 

berikut: 

“Jika terjadi kekurangan dana anggaran saat realisasi program maka 

kami mengantisipasinya dengan spontanitas. Kami akan berusaha 

menutup kekurangan anggaran tersebut dengan mengusahakan dana 

dari infaq atau shodaqoh donator. Jika tidak demikian maka kami akan 

ambilkan droppingan dana dari anggaran program lain untuk menutup 

kekurangan dana tersebut. Dan jika memang perlu dan sangat 

mendesak, kami akan mengurangi kuantitas bantuan yang akan 

diberikan ke mustahik jika anggaran dananya keluar dari rencana 

program awal”.
90

 

Pengambilan langkah tersebut merupakan tindakan spontanitas dari 

Yatim Mandiri untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Bapak Muklis 

tindakan tersebut dilakukan karena permasalahan tersebut tidak diperkirakan 

akan terjadi sebelumnya mengingat rencana kerja dan anggaran kerja sudah 

tersusun dengan baik dari kantor pusat dan kantor cabang tinggal 

merealisasikanya di lapangan. Tetapi faktanya di lapangan tidak sesuai 

dengan rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditentukan dari pusat. 

Banyak kantor cabang Yatim Mandiri lainya pun juga sering mengalami hal 

tersebut. 

“Kami disini tinggal melaksanakan program yang telah disusun dari 

pusat baik jenis kegiatan maupun anggaranya. Jika dalam realisasinya 

dilapangan ada problem semisal kekurangan anggaran, itu keluar dari 

rencana yang telah disusun semula. Faktanya dilapangan kasus seperti 
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kekurangan anggaran masih sering dirasakan di cabang-cabang Yatim 

Mandiri lainya, tidak hanya cabang Yatim Mandiri Ponorogo”.
91

 

Selain itu, dalam pendistribusian dana zakat untuk program Beasiswa 

Yatim Prestasi (BESTARI), diantara risiko yang muncul adalah 

keterlambatan proses pencairan dana beasiswa ke mustahik. Keterlambatan 

pencairan dana tersebut erat kaitanya dengan masalah teknis lembaga. 

Permasalahan yang sering terjadi adalah BESTARI tidak segera di transfer ke 

rekening koordinator BESTARI, sehingga mengakibatkan keterlambatan 

pencairan BESTARI ke mustahik. Hal itu mengakibatkan koordinator 

BESTARI tidak dapat segera menyalurkan atau memberikan beasiswa 

tersebut kepada mustahik. Keterlambatan pencairan dana tersebut berpotensi 

menciptakan masalah baru, yaitu tidak mampunya mustahik untuk membayar 

SPP. Hal itu jika dibiarkan berlarut memungkinkan dikeluarkanya mustahik 

tersebut dari sekolah tempatnya belajar. 

Kesalahan dalam penentuan kriteria mustahik atau salah sasaran dalam 

pendistribusian dana zakat juga menjadi risiko yang dihadapi oleh LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo. Pada dasarnya dalam pendistribusian dana zakat, 

zakat harus didistribusikan sesuai dengan  ketentuan yang ada di dalam Q.S. 

al-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, gharim, riqab, muallaf, ibnu sabil, amil, 

dan fisabilillah.  LAZNAS Yatim Mandiri dalam proses pendistribusian dana 

zakat tersebut masalah salah sasaran masih sering terjadi. Hal itu bisa terjadi 

karena kurang pahamnya amil zakat mengenai kriteria dari masing-masing 

ashnaf tersebut. Selain itu, dikarenakan kurang amanahnya amil zakat yang 

bertugas untuk mendistribusikan dana zakat tersebut. Akibatnya, 

pendistribusian dana zakat menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran.  

Misalnya, banyak anak-anak yang statusnya yatim tapi status ekonomi 

keluarganya menengah ke-atas yang tetap mendapatkan dana zakat. Status 

sebagai anak yatim tidak menjamin sebagai orang yang berhak menerima 

zakat. Seorang anak yatim yang kebutuhan hidupnya telah tercukupi dan 

terpenuhi tidak berhak menerima zakat. Sebab, ketika kebutuhannya telah 

terpenuhi, berarti ia tidak termasuk dalam golongan penerima zakat. Jika 
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kebutuhan dasar anak yatim itu belum terpenuhi atau tidak ada orang yang 

menanggung hidupnya secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia 

berhak menerima zakat. Ia berhak menerima zakat bukan karena statusnya 

sebagai anak yatim, melainkan karena ketidakmampuannya memenuhi 

kebutuhan dasar hidup (dharu>ry). Itulah sebabnya ia termasuk kategori fakir 

atau miskin yang berhak menerima zakat.
92

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait 

manajemen risiko diketahui bahwa bagian operasional lembaga pusat dinilai 

kurang maksimal dalam hal turun ke lapangan untuk membimbing dan 

mendampingi kantor cabang dalam teknis manajemen risiko. Kurangnya 

perhatian dan komitmen dari bagian operasional lembaga pusat terhadap 

manajemen risiko dapat dilihat dari belum adanya sosialisasi yang 

konfrehensif dan pelatihan khusus terkait manajemen risiko pada pengelolaan 

zakat di lembaga-lembaga kantor cabang. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pernyataan narasumber berikut: 

“Manajemen risiko LAZNAS..... cara mengelola risiko ya… itu apa 

mas Zakat Core Principle. Kalau untuk mengelola atau mengendalikan 

kejadian yang tidak diinginkan (risiko) pasti kita lakukan antisipasi 

mas. Ada langkah-langkahnya dari kami untuk itu, mulai dari tahap 

antisipasi, tindak lanjut sampai pencarian solusi. Tetapi untuk secara 

real “terkait manajemen risiko pengelolaan zakat” selama ini memang 

belum ada pelatihan dari pusat”.
93

 

 

Proses manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian. Perencanaan manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo khususnya pendistribusian dana zakat 

dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan mencantumkan manajemen risiko 

pada RKAT Lembaga dan JUKNIS program. Ketika RKAT upaya-upaya 

untuk meminimalisir terjadinya risiko dibahas bersama. Selain itu, dituangkan 

dalam Petunjuk Teknis setiap program. Kegiatan perencanaan tersebut 

meliputi sebagai berikut: 
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a. Proses perencanaan, proses perencanaan manajemen risiko dilakukan 

dengan memperkirakan kemungkinan hal buruk yang mungkin terjadi pada 

setiap program. 

b. Penentuan tujuan dan sasaran, penentuan tujuan dan sasaran manajemen 

risiko dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang 

berkembang di wilayah kantor cabang Yatim Mandiri. 

c. Penyusunan metode, penyusunan metode penanganan risiko dilakukan 

dengan identifikasi dan prioritasi terhadap risiko yang kemungkinan 

muncul. Sejauh ini, SOP mengenai manajemen risiko belum terstruktur 

secara khusus, adanya hanya petunjuk teknis (JUKNIS) terkait 

pelaksanaan program. Selain itu, SOP yang ada belum menerjemahkan 

aktivitas rill dari manajemen risiko.
94

 

Pelaksanaan manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri diawali 

dengan menerapkan budaya sadar risiko dari setiap karyawan. Selain itu, 

dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan secara sederhana. 

Sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan ketika breafing dan rapat lembaga. 

Edukasi tersebut hanya bersifat share informasi terkait program kerja, bukan 

merupakan sebuah pelatihan atau pembinaan khusus terkait manajemen 

risiko. Menurut informasi yang peneliti dapat dari informan, sosialisasi dan 

edukasi yang dilakukan tersebut belum efektif. Hal itu karena, saat peneliti 

melakukan wawancara terhadap 3 orang ZIS Consultan (amil) terkait 

manajemen risiko, hanya satu orang yang cukup memahami terkait 

manajemen risiko. Hal itu mengindikasikan bahwa banyak ZIS Consultan 

atau amil zakat yang pengetahuanya tentang manajemen risiko masih 

rendah.
95

  

Secara garis besar pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana 

zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:
96

 

a. Identifikasi risiko 
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Identifikasi risiko pada pendistribusian dana zakat dilakukan dengan 

memantau dan mempelajari risiko yang mungkin terjadi pada setiap 

program. Pemantauan tersebut dilakukan dengan melihat dan 

memperkirakan kemungkinan risiko yang dihadapi di setiap program.  

Selain itu, dilakukan dengan audit pada setiap program pendistribusian 

dana zakat. Audit tersebut dilakukan guna untuk melihat besarnya dampak 

dan seberapa efektif keberhasilan pelaksanaan program, termasuk 

kemungkinan besar kecilnya tingkat risiko yang mengiringinya. Risiko-

risiko pendistribusian di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yang telah 

teridentifikasi, yaitu sebagai berikut: risiko ketidaksesuaian antara rencana 

program dan anggaran program, dengan realisasi di lapangan, risiko 

terlambatnya pendistribusian dana zakat, dan risiko salah sasaran. 

b. Pengukuran risiko 

Pengukuran risiko berguna untuk melihat seberapa besar dampak 

risiko tersebut terhadap lembaga, dan juga untuk menentukan skala 

prioritas penanganan risiko. Pengukuran risiko pendistribusian dana zakat 

pada Yatim Mandiri dilakukan dengan memetakan secara sederhana setiap 

risiko yang muncul dan kuantifikasi risiko. Pemetaan dilakukan dengan 

melihat dan memperkirakan kemungkinan risiko yang dihadapi di setiap 

program. Kuantifikasi risiko dilakukan dengan audit pada setiap program 

pendistribusian dana zakat. Audit tersebut dilakukan guna untuk melihat 

seberapa efektif keberhasilan pelaksanaan program, termasuk 

kemungkinan tingkat risiko yang mengiringinya. 

Tahap pengendalian risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan analisis skenario, yaitu 

mengembangkan beberapa skenario untuk mengendalikan risiko dengan 

melihat dampaknya terhadap lembaga. Selain itu, pengendalian risiko 

dilakukan dengan  sosialisasi, komunikasi dan evaluasi rutin, pegawasan 

program, pelaporan yang terintegrasi, dan follow up jaringan. Evaluasi dan 

sosialisasi rutin dilakukan guna untuk mengantisipasi terjadinya risiko sejak 

dini. Pengawasan dilakukan terhadap setiap program yang ada, tujuanya agar 

pelaksanaan program sesuai dengan SOP dan JUKNIS yang telah ditentukan. 
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Sedangkan follow up jaringan dilakukan untuk mempermudah komunikasi 

dan koordinasi antara pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko.
97

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengendalian dan 

monitoring terkait manajemen risiko yang paling efektif dilakukan melalui 

kegiatan pelaporan yang terintegrasi. Namun, menurut Staf Program Yatim 

Mandiri Ponorogo monitoring risiko-risiko yang seharusnya dilakukan oleh 

setiap unit bagian lembaga belum bisa dilakukan pada tahap serinci itu. 

Kendala yang ada dalam proses monitoring adalah rendahnya tingkat 

kepatuhan dalam pelaporan. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya karyawan 

yang terlambat memberikan laporan, dan copy paste laporan sebelumnya. 

Selain itu, tidak ada peninjauan terhadap perubahan status dan tingkat risiko 

dari periode ke periode untuk kepentingan pembelajaran dan evaluasi 

program yang akan datang. Pelaporan dilaksanakan sekedar menjalankan 

kewajiban sebagai karyawan saja. Dalam pelaporan tidak dikembangkan 

mindset pelaporan untuk evaluasi dan pembelajaran masa depan guna untuk 

perbaikan sistem yang lebih baik.
98

 

Pengendalian risiko erat kaitanya dengan komunikasi yang terdapat 

dalam lembaga. Dalam hal ini LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

mengkomunikasikan tanggungjawab dan wewenang yang telah ditetapkan 

pada keseluruhan bagian lembaga dan fungsi-fungsi yang berhubungan  

dengan masalah manajerial di dalam SOP lembaga, termasuk di dalamnya 

yaitu, komitmen manajemen, kebijakan, dan prosedur lembaga. Komunikasi 

yang terbentuk adalah dengan semua pihak yang terkait secara 

berkesinambungan seperti mengumpulkan, menganalisis, memonitor, dan 

mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan risiko yang mungkin  

terjadi. 

Pengendalian risiko juga dilakukan dengan melihat hasil evaluasi setiap 

program yang sudah berjalan. Setiap akhir tahun Yatim Mandiri mengadakan 

evaluasi atau kaji ulang program termasuk dari sisi manajemen guna untuk 
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memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Evaluasi tersebut 

dilakukan dengan rapat bersama dengan seluruh bagian Yatim Mandiri dan 

perwakilan dari muzaki, mustahik, dan masyarakat sekitar. Hasil evaluasi 

tersebut digunakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri untuk acuan peningkatan 

kinerja lembaga tahun berikutnya.
 99

 

B. Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat 

dengan ERM COSO Modifikasi 

Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan 

peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif 

berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan. 

Menurut Godfrey (1996), jika merujuk pada analisis atas probabilitas 

terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, maka ada 

empat kemungkinan tingkat penerimaan risiko, yaitu: unacceptable (risiko 

yang tidak dapat diterima atau ditoleransi), undesirable (risiko yang 

sebaiknya dihindari), acceptable (risiko yang dapat diterima namun perlu 

dikelola), dan negligible (risiko yang dapat diabaikan karena tidak memiliki 

pengaruh yang sighnifikan).
100

 

Menurut Djohanputro manajemen risiko diartikan sebagai proses 

terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta 

mengendalikan implementasi penanganan risiko.
101

 Proses manajemen risiko 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 

Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, 

dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diteruskan 

dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan 

manajemen risiko.
102

 Tahap berikutnya adalah pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu identifikasi risiko dan pengukuran 
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risiko. Tahap berikutnya dari manajemen risiko adalah pengendalian yang 

meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output 

pelaporan manajemen risiko, dan umpan balik (feed back).
 103

 

Institusi zakat memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. 

Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan baik, maka 

institusi zakat dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko-risiko 

yang dihadapinya. Risiko dalam konteks dunia zakat merupakan kejadian 

potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak 

dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap tingkat 

kepercayaan, kepatuhan syariah, dan kesinambungan proses bisnis. Risiko-

risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. 

Oleh karena itu, sebagamana pada institusi lain pada umumnya, pengelola 

zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang mungkin terjadi.
104

 

Risiko dalam pendistribusian dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri, 

yaitu  terkait dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja 

dengan realisasi di lapangan dikarenakan beragam faktor, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal, sengaja, dan tidak sengaja dan dalam keadaan 

terpaksa (force majeur). Contoh pada tahun 2017 telah direncanakan bahwa 

alokasi dana zakat untuk bantuan korban bencana alam adalah 5 persen dari 

total dana yang disalurkan. Faktanya, ternyata muncul bencana alam di 

berbagai tempat yang tidak terprediksikan sebelumnya. Hal tersebut 

mengakibatkan anggaran dana bencana alam sebesar 5 persen menjadi tidak 

cukup. 

Kesalahan dalam penenentuan kriteria mustahik atau salah sasaran 

dalam pendistribusian zakat juga menjadi risiko yang dihadapi oleh LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo. Pada dasarnya dalam pendistribusian dana zakat, 

zakat harus didistribusikan sesuai dengan  ketentuan yang ada di dalam Q.S. 
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al-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, gharim, riqab, mualaf, ibnu sabil, amil, 

dan fisabilillah. LAZNAS Yatim Mandiri dalam proses pendistribusian zakat 

tersebut masalah salah sasaran masih sering terjadi. Hal itu terjadi karena 

kurang pahamnya amil zakat mengenai kriteria dari masing-masing ashnaf 

tersebut. Selain itu, dikarenakan kurang amanahnya amil zakat yang bertugas 

untuk mendistribusikan dana zakat tersebut. Akibatnya, pendistribusian dana 

zakat menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran. 

Menurut keterangan di atas untuk mengatasi risiko-risiko tersebut 

Yatim Mandiri melakukan tindakan spontanitas. Tindakan spontanitas 

tersebut berupa droppingan dana dari program lain atau pengurangan 

kuantitas bantuan. Pengambilan dana dari program lain kemungkinan akan 

berdampak terhadap program yang bersangkutan, dikarenakan setiap program 

memiliki anggaran dana masing-masing. Jika droppingan dana tetap 

dilakukan kemungkinan program tersebut saat realisasi di lapangan akan 

mengakibatkan kekurangan dana juga. Selain itu, jika solusi yang dipilih 

adalah pengurangan kuantitas bantuan, maka masalah tidak terpenuhinya 

kebutuhan mustahik akan sangat dirasakan oleh mustahik, mengingat dana 

zakat adalah hak mustahik. 

Tindakan tersebut dilakukan karena permasalahan tersebut tidak 

diperkirakan akan terjadi sebelumnya mengingat rencana kerja dan anggaran 

kerja sudah tersusun dengan baik dari pusat dan kantor cabang tinggal 

merealisasikanya di lapangan. Manajemen risiko pendistribusian dana zakat 

menjadi sangat penting dan strategis, hal itu karena menjadi tolok ukur dalam 

keberhasilan pendistribusian dana zakat. Lembaga-lembaga zakat harus 

melakukan manajemen risiko dalam kegiatannya mengingat betapa besarnya 

manfaat dari pendistribusian dana zakat tersebut 

Manajemen risiko dengan metode Enterprise Risk Management (ERM) 

dengan pendekatan Commite of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commision (COSO) modifikasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan terjadinya risiko, dampak dari risiko dan mitigasi risiko dalam 

pengelolaan zakat. Teknik analisis data dalam ERM COSO modifikasi adalah 

pengembangan dari ERM COSO yang meliputi proses identifikasi risiko, 
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pengukuran, dan pemetaan risiko, pengelolaan risiko, dan perencanaan 

strategi mitigasi risiko dalam manajemen organisasi pengelola zakat.
105

 ERM 

COSO menyediakan kerangka kerja manajemen risiko yang di awali dengan 

identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan dengan tujuan 

organisasi, penilaian dalam hal kemungkinan dan besarnya dampak, 

penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja.
106

 

Pelaksanaan manajemen risiko pada LAZNAS Yatim Mandiri 

Ponorogo diawali dengan budaya sadar risiko oleh setiap karyawan Yatim 

Mandiri Ponorogo. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan edukasi  terkait 

manajemen risiko secara sederhana. Sosialisasi dan edukasi tersebut 

dilakukan ketika breafing atau rapat lembaga. Manajemen risiko juga 

dicantumkan pada RKAT Lembaga dan JUKNIS program. Ketika RKAT 

upaya-upaya untuk meminimalisisr terjadinya risiko dibahas bersama. Selain 

itu, dituangkan dalam Petunjuk Teknis setiap program. 

Proses manajemen risiko institusi zakat dengan pendekata ERM COSO 

Modifikasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Identifikasi risiko 

Proses identifikasi risiko diawali dengan proses pengenalan 

lingkungan internal entitas objek penelitian. Menurut COSO dan Moeller, 

pengenalan lingkungan internal terkait harus dilakukan secara 

komprehensif, mulai dari filosofi manajerial, visi misi dan tujuan entitas, 

struktur organisasi, hingga risk appetite entitas terkait, karena akan 

berpengaruh pada penilaian risiko.
107

 Proses identifikasi risiko dapat 

dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan Forum Group 

Discussion (FGD) dengan praktisi (ahli) yang paham keseluruhan aktivitas 

entitasnya. Dalam konteks identifikasi risiko institusi zakat terdapat 

beberapa kriteria untuk disebut ahli. Pertama, mereka yang secara rutin 

bergelut atau menangani pengelolaan zakat, misalnya staf divisi 
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penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kedua, mereka yang 

berpengaruh atau dapat mempengaruhi kebijakan strategis institusi zakat, 

misalnya pimpinan institusi zakat.
108

 

Identifikasi risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim 

Mandiri dilakukan dengan memantau dan mempelajari risiko yang 

mungkin terjadi pada setiap program. Pemantaun tersebut dilakukan oleh 

staf program dan kepala cabang Yatim Mandiri Ponorogo. Pemantauan 

tersebut bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang mengiringi setiap 

program. Selain itu, identifikasi risiko dilakukan dengan pendampingan 

terhadap mustahik yang bersangkutan. Pendampingan tersebut dilakukan 

untuk mengetahui masalah yang dialami oleh mustahik dan kemungkinan-

kemungkinan risiko yang ada.
109

 

 Proses identifikasi risiko pendistribusian dana zakat pada Yatim 

Mandiri sudah termasuk bagian dari identifikasi risiko dengan pendekatan 

ERM COSO Modifikasi. Identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan 

pemantauan melalui staf program dan mengidentifikasi langsung ke entitas 

objek zakat (mustahik) dengan melalui pendampingan. Berdasarkan hasil 

proses identifikasi diketahui terdapat beberapa risiko dalam 

pendistribusian zakat di Yatim Mandiri, yaitu sebagai berikut: risiko 

ketidaksesuaian antara rencana program dan anggaran program dengan 

realisasi di lapangan, risiko terlambatnya pendistribusian dana zakat, dan 

risiko salah sasaran. 

ERM COSO Modifikasi dalam mengidentifikasi risiko 

ketidaksesuaian antara rencana program, anggaran dana dengan realisasi 

dilapangan, risiko terlambatnya pendistribusian dana zakat, dan risiko 

salah sasaran dilakukan dengan menyayar ke entitas objek zakat. Proses 

identifikasi difokuskan ke bagian staf pendistribusian dana zakat dan 

mustahik zakat. Staf pendistribusian dana zakat sangat berperan penting 

terkait pendistribusian zakat, karena yang mengatur dan mengelola 

kegiatan pendistribusian zakat adalah staf pendistribusian. Mustahik zakat 
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juga sangat penting dalam proses identifikasi risiko karena mustahik zakat 

adalah subjek identifikasi permasalahan/ risiko/ kejadian yang terjadi di 

lapangan.  

b. Pengukuran risiko 

Proses pengukuran risiko diawali dengan penentuan kriteria dan 

skala pengukuran. ERM COSO Modifikasi menentukan tingkat risiko 

yang dapat diukur dengan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan pada tingkat 

kemungkinan likelihood (L), besaran dampak impact (I), tingkat 

kerentanan (vulnerability), dan kecepatan terjadinya risiko speed of onset 

(S).
110

 

Pengukuran risiko pendistribusian dana zakat pada Yatim Mandiri 

dilakukan dengan memetakan secara sederhana setiap risiko yang muncul 

dan kuantifikasi risiko. Pemetaan tersebut dilakukan dengan melihat dan 

memperkirakan kemungkinan risiko yang dihadapi di setiap program. 

Kuantifikasi risiko dilakukan dengan melaksanakan audit pada setiap 

program pendistribusian dana zakat. Audit tersebut dilakukan guna untuk 

melihat besarnya dampak dan seberapa efektif keberhasilan pelaksanaan 

program, termasuk kemungkinan besar kecilnya tingkat risiko yang 

mengiringinya.
111

 

Pengukuran risiko dengan menggunakan tingkatan kemungkinan 

likelihood (L), besaran dampak impact (I), tingkat kerentanan 

(vulnerability), dan kecepatan terjadinya risiko speed of onset (S) belum 

dapat dilakukan seluruhnya oleh Yatim Mandiri Ponorogo. Skala tingkat 

pengukuran risiko yang dapat dilakukan oleh Yatim Mandiri, yaitu skala 

tingkat likelihood (L) dan besaran dampak impact (I). Skala tingkat 

pengukuran risiko yang belum dapat dilakukan, yaitu skala tingkat 

kerentanan (vulnerability), dan kecepatan terjadinya risiko speed of onset 

(S). Skala pengukuran tersebut belum dapat dilakukan seluruhnya 

dikarenakan kendala teknis dan SDM yang dimiliki Yatim Mandiri 

Ponorogo. 
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c. Mitigasi risiko 

Mitigasi risiko ERM COSO Modifikasi pada institusi zakat dapat 

dibagi menjadi lima tingkatan tanggapan terhadap risiko, yang meliputi: 

(1) Menghilangkan risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya 

tertentu yang muncul dari aktivitas terkait institusi zakat, sehingga risiko 

tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi institusi zakat; (2) Mengambil 

tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya 

risiko, sehingga institusi zakat lebih berhati-hati dalam mengelola zakat; 

(3) Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak 

kerusakan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam institusi zakat 

dengan memindahkan risiko yang muncul kepada pihak lainnya; (4) 

Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak risiko 

dengan membagi risiko institusi zakat dengan pihak lain di luar institusi 

zakat; (5) Menerima risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas 

pengelolaan zakat.
112

 

Pengendalian atau mitigasi risiko pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan analisis skenario, 

yaitu mengembangkan beberapa skenario untuk mengendalikan risiko 

dengan melihat dampaknya terhadap lembaga. Selain itu, pengendalian 

risiko dilakukan dengan  sosialisasi, komunikasi dan evaluasi rutin, 

pegawasan program, pelaporan yang terintegrasi, dan follow up 

jaringan.
113

  

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa upaya strategi 

mitigasi yang dilakukan Yatim Mandiri terhadap risiko yang terjadi adalah 

dengan menerima risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas 

pengelolaan zakat. Risiko tersebut diterima kemudian dimitigasi dengan 

mengembangkan analisis skenario. Selain itu, dengan menghilangkan 

risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya tertentu yang muncul dari 
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aktivitas terkait institusi zakat, dan mengambil tindakan untuk tidak 

melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko. 

Hasil analisa ERM COSO Modifikasi manajemen risiko 

pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

diketahui bahwa ada risiko yang sebaiknya dihindari dan risiko yang 

sebaiknya dikelola. Risiko karena tingkat keefisiensian dan keefektifan 

dalam pendistribusian dana zakat menjadi risiko yang dominan. Risiko 

yang perlu dikelola berkaitan dengan tidak sesuainya rencana keja dan 

anggaran kerja dengan realisasi di lapangan. Sedangkan, risiko yang perlu 

dihindari berkaitan dengan keterlambatan pendistribusian dana zakat, dan 

kesalahan dalam penenentuan kriteria mustahik atau salah sasaran dalam 

pendistribusian dana zakat. 

C. Optimalisasi Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Pendistribusian  

Dana Zakat  

Pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo sudah berjalan dengan cukup baik 

meskipun belum optimal dan masih banyak terdapat kendala baik dari segi 

SDM, waktu, operasional, pemetaan risiko, dan proses penanganan risiko. 

Pelaksanaan manajemen risiko dapat optimal apabila LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Manajemen 

risiko harus dilaksanakan semua pihak yang terlibat dalam lembaga zakat. 

Yatim mandiri perlu melakukan edukasi terkait manjemen risiko kepada 

karyawan. Edukasi dilakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan ZISCO 

terkait manajemen risiko. 

Bagian operasional lembaga pusat perlu untuk melakukan bimbingan 

dan pendampingan teknis terkait manajemen risiko kepada  kantor cabang. 

Bagian operasional lembaga pusat sebaiknya melakukan sosialisasi yang 

konfrehensif dan pelatihan khusus terkait manajemen risiko pengelolaan 

zakat di lembaga-lembaga kantor cabang. Bagian operasional lembaga pusat 

dapat turun langsung ke kantor cabang untuk meninjau dan memantau 

pelaksanaan manajemen risiko. Bimbingan dan pendampingan tersebut 
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dilakukan agar pelaksanaan manajemen risiko di kantor-kantor cabang dapat 

berjalan efektif dan optimal. 

Yatim Mandiri perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait 

manajemen risiko secara rutin dan intensif. Edukasi tersebut dapat berupa 

pelatihan atau pembinaan khusus terkait manajemen risiko. Edukasi 

merupakan bagian dari salah satu tujuan dari entitas manajemen risiko ERM 

COSO Modifikasi. Edukasi secara rutin dan intensif tersebut dilakukan 

mengingat banyak unit bagian lembaga yang belum memahami terkait 

manajemen risiko. Hal itu dapat diketahui ketika peneliti melakukan 

wawancara terhadap 3 orang ZIS Consultan (amil) terkait manajemen risiko, 

hanya satu orang yang cukup memahami terkait manajemen risiko. Hal itu 

mengindikasikan bahwa banyak ZIS Consultan atau amil zakat yang 

pengetahuanya tentang manajemen risiko masih rendah. 

Identifikasi risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim 

Mandiri sudah dilakukan dengan baik dengan langsung menyasar ke entitas 

objek zakat (mustahik) yang bersangkutan, yaitu dengan pemantauan dan 

pendampingan. Agar proses identifikasi risiko dapat berjalan lebih optimal, 

Yatim Mandiri perlu melakukan identifikasi intensif dengan ERM COSO 

Modifikasi melalui pengenalan lingkungan internal secara komprehensif, 

mulai dari filosofi manajerial, visi misi dan tujuan entitas, struktur organisasi, 

hingga risk appetite entitas terkait. Pengenalan lingkungan internal akan 

berpengaruh terhadap penilaian risiko institusi zakat.
114

 

Yatim Mandiri perlu meningkatkan kualitas SDM agar pengukuran 

risiko dapat efektif dan dapat memetakan seluruh skala pengukuran risiko 

yang ada di ERM COSO Modifikasi. ERM COSO Modifikasi menggunakan 

empat skala pengukuran likelihood (L), impact (I), vulnerability (V), dan 

speed of onset (S).
115

 Selama ini skala tingkat pengukuran risiko yang dapat 

dilakukan oleh Yatim Mandiri, yaitu skala tingkat likelihood (L) dan besaran 

dampak impact (I). Skala tingkat pengukuran risiko yang belum dapat 

dilakukan, yaitu skala tingkat kerentanan vulnerability (V), dan kecepatan 
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terjadinya risiko speed of onset (S). Skala pengukuran tersebut belum dapat 

dilakukan seluruhnya dikarenakan kendala teknis dan SDM yang dimiliki 

Yatim Mandiri Ponorogo. Oleh karena itu, Yatim Mandiri perlu melakukan 

pelatihan dan edukasi yang konfrehensif guna untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan risiko termasuk pengukuran risiko. 

Yatim Mandiri telah melaksanakan pengendalian atau mitigasi risiko 

dengan baik dengan melaksanakan sebagian upaya pengendalian dari ERM 

COSO Modifikasi. Namun, pengendalian dan monitoring risiko dengan 

pelaporan yang terintegrasi masih terdapat kendala yang mana pelaporan 

belum dapat dilakukan secara rinci di setiap unit bagian lembaga dan masih 

rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan. Hal itu dapat dilihat dari 

masih adanya karyawan yang terlambat memberikan laporan, dan copy paste 

laporan sebelumnya. Selain itu, tidak ada peninjauan terhadap perubahan 

status dan tingkat risiko dari periode ke periode untuk kepentingan 

pembelajaran dan evaluasi program yang akan datang. Oleh karena itu, Yatim 

Mandiri perlu untuk menekankan kembali kepatuhuan pelaporan kepada 

seluruh karyawannya, bahkan jika diperlukan memberikan sanksi terhadap 

karyawan yang melanggar aturan tersebut. 

Pengendalian risiko selain dengan menerima dan menghindari risiko, 

agar lebih optimal pengendalian risiko dengan ERM COSO Modifikasi juga 

dapat dilakukan dengan; (1) mengambil tindakan untuk tidak melakukan 

aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko, sehingga institusi zakat lebih 

berhati-hati dalam mengelola zakat; (2) mengurangi kemungkinan terjadinya 

suatu risiko dan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam 

institusi zakat dengan memindahkan risiko yang muncul kepada pihak 

lainnya; (3) mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak 

risiko dengan membagi risiko institusi zakat dengan pihak lain di luar institusi 

zakat.
116
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BAB V 

 STANDARDISASI MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN  

DANA ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI PONOROGO  

 

A. Standardisasi Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo  

Standardisasi manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

menggunakan acuan umum lembaga. Standardisasi umum tersebut 

menggunakan acuan ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 merupakan standar 

penjaminan mutu suatu lembaga yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi 

Nasional. Standardisasi manajemen risiko menggunakan ISO 9001:2008 

dikarenakan LAZNAS Yatim Mandiri belum memiliki standardisasi khusus 

yang mengatur tentang manajemen risiko pengelolaan zakat. Selama ini 

pengaturan manajemen risiko mengacu pada standardisasi umum lembaga, 

dalam hal ini adalah ISO 9001:2008. 

Manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko. 

Tahapan manajemen risiko tersebut dilakukan dengan sederhana dan belum 

ada perhitungan yang rinci terkait pengelolaan risiko, hal itu mengakibatakan 

belum optimalnya pelaksanaan manajemen risiko di Yatim Mandiri. Faktor 

belum optimalnya pelaksanaan manajemen risiko di Yatim Mandiri salah 

satunya karena belum ada pedoman khusus  terkait manajemen risiko. 

Pedoman yang digunakan selama ini adalah ISO 9001:2008 yang terlalu 

umum jika digunakan untuk mengatur manjemen risiko pengelolaan zakat. 

Hal itu dikarenakan, ISO 9001:2008 berisi aturan umum suatu lembaga 

terkait penjaminan mutu lembaga. 

Standardisasi manajemen risiko di LAZAS Yatim Mandiri Ponorogo 

selain menggunakan ISO 9001:2008 juga diatur di dalam Standar Operating 

Procedure (SOP) Lembaga. Di dalam SOP lembaga tersebut dicantumkan 

peraturan-peraturan terkait pengelolaan zakat. Meskipun manajemen risiko 

tidak secara khusus dicantumkan di dalam SOP lembaga, namun menurut 

narasumber SOP tersebut di dalamnya sudah mencangkup seluruh kebijakan 
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atau aturan dari Yatim Mandiri pusat. Pedoman manajemen risiko pada 

pengelolaan zaka tersebut dalam pelaksanaanya belum terinci dengan baik 

dan juga masih bersifat global. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak 

Syaiful Aziz berikut: 

“Disini di Yatim Mandiri dalam melaksanakan manajemen risiko 

dilakukan dengan sederhana.  Hal itu dikarenakan belum ada panduan 

khusus dari pusat terkait manajemen risiko pengelolaan zakat. 

Standardisasi  yang digunakan untuk manajemen risiko adalah standar 

umum lembaga, yaitu ISO 9001:2008. Selain itu bisa dilihat dalam SOP 

lembaga. Standardisasi tersebut masih bersifat global, sehingga 

mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaanya”.
117

 

Pada saat wawancara dengan narasumber terkait pedoman atau 

standardisasi yang digunakan dalam manajemen risiko pengelolaan zakat, 

atau spesifikasi aturan khusus yang mengatur tentang manajemen risiko, 

narasumber tersebut menjelaskan bahwa pedoman  yang digunakan selama ini 

masih bersifat umum belum ada pedoman khusus terkait manajemen risiko 

pengelolaan zakat. Hal tersebut sesuai pernyataan narasumber ketika ditanya 

“Apa standar atau pedoman yang digunakan LAZNAS Yatim Mandiri untuk 

mengatur manajemen risiko?” Terkait pertanyaan tersebut narasumber 

menjelaskan bahwa: 

”…..Apa yaa……. Kalau secara khusus pedoman yang mengatur 

manajemen risiko pada LAZNAS…… Yaa lebih ke aturan umum yang 

terdapat dalam kebijakan LAZNAS itu sendiri mas. Misal dalam 

kegiatanya suatu lembaga pasti ada aturan, SOP gitu. Lha itu aturanya”. 

Kalau standardisasi kita ada ISO 9001”.
118

 

Berdasarkan jawaban narasumber tersebut dapat diketahui bahwa 

pedoman atau standardisasi yang digunakan LAZNAS Yatim Mandiri untuk 

mengatur manajemen risiko adalah standardisasi umum lembaga. 

Standardisasi umum yang digunakan untuk acuan adalah ISO 9001 dan SOP 

lembaga. Belum adanya panduan khusus dan standarisasi yang rinci terkait 

manajemen risiko pada pengelolaan zakat di LAZNAS Yatim Mandiri 

dikarenakan manajemen risiko dalam lembaga non-profit belum terlalu 
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familiar dikalangan lembaga zakat. Hal tersebut sesuai pernyataan bapak 

mukhlis berikut: 

“Manajemen risiko LAZNAS.... cara mengelola risiko ya… itu apa mas 

ERM COSO. Kalau untuk mengelola atau mengendalikan kejadian 

yang tidak diinginkan (risiko) pasti kita lakukan antisipasi mas. Ada 

langkah-langkahnya dari kami untuk itu, mulai dari tahap antisipasi, 

tindak lanjut sampai pencarian solusi”.
119

 

 

Selain mengacu ke ISO 9001:2008 dan SOP lembaga, dalam mengelola 

risiko Yatim Mandiri juga mengacu pada JUKNIS program. JUKNIS 

program merupakan petunjuk teknis dalam melaksanakan setiap program 

kerja yang ada di Yatim Mandiri. Meskipun demikian panduan tersebut tetap 

belum efektif dan belum terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaanya. 

Menurut Kepala Cabang Yatim Mandiri terdapat keraguan terhadap 

penerapan JUKNIS tersebut. Keraguan muncul karena JUKNIS tersebut 

jarang dibaca atau dipelajari oleh para ZIS Consultan atau amil zakat. Hal itu 

memungkinkan mengakibatkan pelaksanaan program keluar dari JUKNIS 

yang telah ditentukan.
120

 

“JUKNIS program tersebut ditempelkan di dinding mas. Ada 

kemungkinan jarang dibaca oleh karyawan, mengingat kesibukan 

masing-masing. Hal itulah yang mengakibatkan timbulnya keraguan 

terkait keberhasilan pelaksanaan JUKNIS Program. Jika JUKNIS 

tersebut tidak diperhatikan akan memungkinkan pelaksanaan program 

keluar dari JUKNIS”.
121

 

 

Standardisasi manajemen risiko yang bersifat umum tersebut 

mengakibatkan belum idealnya proses manajemen risiko di LAZNAS Yatim 

Mandiri. Manajemen risiko diperlukan untuk mengelola risiko-risiko yang 

muncul dalam kegiatan pengelolaan zakat, salah satunya adalah terkait risiko 

pendistribusian dana zakat. Risiko pendistribusian dana zakat yang telah 

teridentifikasi yaitu, risiko ketidaksesuaian antara rencana program dan 

anggaran program dengan realisasi di lapangan, risiko terlambatnya 

pendistribusian dana zakat, dan risiko salah sasaran. 
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Standardisasi atau pedoman manajemen risiko yang bersifat umum 

tersebut sulit diterapkan untuk mengelola risiko pendistribusian dana zakat. 

Contohnya risiko ketidaksesuaian antara rencana program dan anggaran 

program dengan realisasi di lapangan. Panduan untuk mengelola risiko 

tersebut secara rill dan aplikatif belum ada, adanya sekedar panduan dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program. Petunjuk teknis program tersebut hanya 

berisi pedoman dalam pelaksanaan program, belum mencangkup upaya 

pencegahan, mitigasi, dan penanganan jika terjadi risiko. 

Keterlambatan pencairan dana zakat juga menjadi risiko teknis 

lembaga. Permasalahan yang sering terjadi adalah BESTARI tidak segera di 

transfer ke rekening koordinator BESTARI, sehingga mengakibatkan 

keterlambatan pencairan BESTARI ke mustahik. Hal itu mengakibatkan 

koordinator BESTARI tidak dapat segera menyalurkan atau memberikan 

beasiswa tersebut kepada mustahik. Panduan terkait BESTARI berupa 

petunjuk teknis terkait persyaratan, dan ketentuan yang berhak menerima 

beasiswa tersebut. Petunjuk teknis tersebut belum mencangkup upaya atau 

langkah  jika terjadi keterlambatan proses pencairan dana zakat.  

Demikian juga terkait risiko salah sasaran, petunjuk teknis yang 

digunakan sebagai pedoman manajemen risiko masih sangat bersifat umum. 

Pedoman yang ada hanya meliputi kriteria-kriteria yang berhak menerima 

zakat, jumlah kewajiban membayar zakat, dan langkah-langkah atau pola  

pendistribusian dana zakat. Pedoman teknis yang berisi langkah-langkah atau 

upaya untuk mengelola risiko, upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan 

jika terjadi risiko belum ada. Standardisasi atau pedoman yang masih umum 

tersebut mengakibatkan belum idealnya proses pengelolaan risiko dalam 

pendistribusian dana zakat di Yatim Mandiri. 

Pembahasan manajemen risiko lembaga zakat merupakan konteks ilmu 

baru yang belum terlalu familiar. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait 

manajemen risiko menjadi faktor utama minimnya pengetahuan tentang 

manajemen risiko khususnya terkait standardisasi manajemen risiko. Menurut 

Kepala Cabang Yatim Mandiri Ponorogo terkait manajemen risiko 

pengelolaan zakat, beliau mengatakan belum ada pembinaan atau pertemuan 



 

76 
 

khusus yang dilakukan Yatim mandiri untuk membahas atau memberikan 

edukasi yang konprehensif terkait manajemen risiko dalam pengelolaan zakat 

termasuk standardisasi. Pembinaan atau edukasi yang sering dilakukan 

selama ini adalah terkait fundrising dan landing yang dilakukan lembaga 

zakat.
122

 

B. Analisis Standar Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat dengan 

ERM COSO Modifikasi 

Risiko pada pengelolaan dana zakat merupakan suatu hal yang unik. 

Risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakter bisnis institusi zakat 

disebabkan karena institusi zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk 

mencari keuntungan semata, tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah 

dalam rangka kemashlahatan bersama. Pengaturan tentang manajemen risiko 

pengelolaan zakat dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat 

Nasional pada tahun 2016 lalu. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Zakat 

Core Principle, yang merupakan dokumen yang secara spesifik di dalamnya 

menyinggung tentang manajemen risiko pengelolaan zakat. 

Manajemen risiko pada pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang 

baru yang belum terlalu familiar di lembaga zakat. Padahal dengan adanya 

manajemen risiko banyak permasalahan dan dampak negatif dari suatu 

peristiwa dapat diantisipasi sebelumnya melalui penerapan manajemen risiko 

yang baik. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, lembaga zakat 

perlu melakukan identifikasi risiko, pemetaan tingkat penerimaan risiko yang 

mungkin muncul dalam aktivitas pengelolaan zakat, bagaimana dampaknya, 

dan bagaimana langkah memitigasi risiko tersebut melalui tindakan dan 

langkah yang tepat dan efektif.
123

 

Sebagai lembaga yang memiliki jaringan yang luas dan system 

manajemen yang kompleks lembaga zakat memerlukan sebuah standardisasi 

yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur perencanaan dan pengelolaan 

terhadap risiko yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi. 
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Pedoman tersebut meliputi kegiatan pengidentifikasian, analisis pengukuran, 

pemetaan, dan pengendalian risiko. Melalui penerapan regulasi dan 

standardisasi yang baik, diharapkan pengelolaan risiko tidak hanya sebatas 

pada risiko pendistribusian zakat, tetapi juga dapat dilakukan pada seluruh 

proses yang melekat pada fungsi institusi zakat.  

System pengelolaan lembaga zakat mengacu pada kebijakan, prosedur, 

standardisasi, serta regulasi yang digunakan dalam seluruh kegiatan 

operasional lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. 

Untuk meningkatkan dan menciptakan kualitas pengelolaan risiko yang 

efektif, lembaga zakat berpijak pada nilai-nilai integritas dari seluruh aspek 

lembaga dan tingkat manajemen. Selain itu, aspek sumber daya yang 

berkualitas sesuai kompetensinya juga menjadi factor penting untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, khususnya di bidang manajemen 

risiko. 

Lembaga zakat perlu mengintegrasikan standar manajemen risiko 

pengelolaan zakat ke dalam kegiatan operasional dan fungsi lembaga. 

Lembaga zakat harus menyediakan informasi dan laporan rutin terhadap 

indikator-indikator risiko yang mungkin terjadi secara berkala. Laporan 

tersebut akan diaudit oleh unit audit internal untuk memberikan penilaian 

yang independen mengenai efektivitas dan efisiensi risiko pengelolaan zakat 

termasuk kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang 

berlaku. 

Standar manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan, yaitu 

Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, 

Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, Amerika Serikat 

menggunakan ERM COSO: 2004, serta secara internasional dapat juga 

menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama penerapan 

maajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, yaitu ERM 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSO).
124
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Standar ERM COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. 

Kedelapan komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen menjalankan 

perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Kedelapan 

komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik 

tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, kepatuhan, dan edukasi. 

Komponen-komponen tersebut meliputi: lingkungan internal, penentuan 

tujuan, identifikasi kejadian, identifikasi risiko, penilaian risiko, respon risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan.
125

 

Komponen-komponen dalam ERM COSO tersebut dianalisis dan 

diintegrasikan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang telah dibahas di 

bab sebelumnya guna untuk mengetahui sejauhmana standar ERM COSO di 

Yatim Mandiri Ponorogo. 

Komponen dalam standar ERM COSO Modifikasi digunakan untuk 

melihat sejauh mana ERM COSO diintegrasikan dalam pengelolaan risiko-

risiko pendistribusian dana zakat yang meliputi: risiko ketidaksesuaian antara 

rencana program dan anggaran program dengan realisasi di lapangan, risiko 

terlambatnya pendistribusian dana zakat, dan risiko salah sasaran.  

a. Lingkungan Internal (Internal Environment) 

Merupakan budaya organisasi terutama budaya pengambilan keputusan, 

sifat alamiah perusahaan, budaya kerja, filosofi manajemen risiko, 

integritas, nilai etika, dan lingkungan perusahaan. Yatim mandiri dalam 

menerapkan manajemen risiko diawali dengan menerapkan budaya sadar 

risiko dari setiap karyawan Yatim Mandiri Ponorogo. 

b. Penentuan Tujuan (Objective Setting) 

ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk 

menetapkan tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih atau ditetapkan tersebut 

terkait dan mendukung perusahaan dan konsisten dengan risk appetite-nya. 

Penentuan tujuan dan sasaran manajemen risiko pada LAZNAS Yatim 
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Mandiri dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang 

berkembang di wilayah kantor cabang Yatim Mandiri. 

c. Identifikasi kejadian (Event Identifications) 

Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

perusahaan harus diidentifikasi, dan dibedakan antara risiko dan peluang. 

Peluang dikembalikan (channeled back) kepada proses penetapan strategi 

atau tujuan manajemen. Identifikasi kejadian pada Yatim Mandiri 

dilakukan dengan langsung menyasar ke entitas objek zakat (mustahik) 

yang bersangkutan, yaitu dengan pemantauan dan pendampingan. 

d. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi 

(likelihood), dampaknya (impact), tingkat kerentanan (vulnerability), dan 

kecepatan terjadinya risiko speed of onset (S) sebagai dasar bagi 

penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut dikelola. Penilaian risiko 

tersebut dapat dilakukan sebagian oleh Yatim Mandiri dengan cara 

pemetaan kemungkinan risiko (likelihood), dan kuantifikasi risiko dengan 

melihat besaran dampak risiko impact (I).. 

e. Respon Risiko (Risk Response) 

Manajemen memilih respons risiko yang meliputi menghindari (avoiding), 

menerima (accepting), mengurangi (reducing), atau mengalihkan (sharing 

risk), dan mengembangkan satu set kegiatan agar risiko tersebut sesuai 

dengan toleransi (risk tolerance) dan risk appetite. Strategi mitigasi yang 

dilakukan Yatim Mandiri terhadap risiko yang terjadi adalah dengan 

menerima (accepting)  risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas 

pengelolaan zakat. Selain itu, dengan menghilangkan atau menghindari 

(avoiding) risiko tersebut dengan tidak melakukan aktivitas yang 

memungkinkan terjadinya risiko. 

f. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) 

Agar kebijakan pengendalian dan prosedur dapat dijalankan, maka perlu 

diimplementasikan keseluruhan tingkat dan fungsi kerja organisasi. 

Kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diimplementasikan untuk 

membantu memastikan respons risiko berjalan dengan efektif. Yatim 
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Mandiri melakukan pengendalian atau mitigasi risiko dengan analisis 

skenario, sosialisasi, komunikasi dan evaluasi rutin, pegawasan program, 

pelaporan yang terintegrasi, dan follow up jaringan. 

g. Informasi dan Komunikasi (Information dan communication) 

Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan 

dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan 

tanggung jawabnya. Yatim Mandiri mengkomunikasikan tanggungjawab 

dan wewenang yang telah ditetapkan pada keseluruhan bagian lembaga 

dan fungsi-fungsi yang berhubungan  dengan manajemen risiko di dalam 

SOP lembaga, termasuk di dalamnya yaitu, komitmen manajemen, 

kebijakan, dan prosedur lembaga. Tetapi di dalam SOP tersebut belum 

menginformasikan secara rill aktivitas manajemen risiko yang konkrit. 

h. Pegawasan (Monitoring) 

Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila 

perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen 

yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus, atau dengan 

keduanya. Modifikasi dilakukan terhadap metode ERM COSO. 

pengembangan kerangka kerja ERM COSO dengan menambahkan tujuan 

edukasi menjadi sangat penting dan strategis. Entitas pengelola zakat tidak 

hanya diarahkan untuk mencapai tujuan strategis, operasional, pelaporan, 

kepatuhan, melainkan juga diarahkan untuk mencapai tujuan edukasi. 

Kerangka kerja ERM COSO modifikasi telah menyediakan panduan yang 

lebih lengkap dan terstuktur agar penerapan manajemen risiko institusi 

zakat tetap dijalur sehingga sasaran yang diinginkan tersebut dapat 

dicapai. 

Berdasarkan hasil analisis komponen-komponen ERM COSO dapat 

diketahui bahwa standardisasi manajemen risiko di LAZNAS Yatim Mandiri 

sudah mengarah ke ERM COSO, meskipun dalam praktiknya di lapangan 

menggunakan standar atau pedoman umum lembaga. Pedoman atau standar 

risiko yang digunakan di LAZNAS Yatim Mandiri selama ini masih bersifat 

umum belum ada pedoman yang bersifat khusus terkait manajemen risiko 

pengelolaan zakat. Hal tersebut sesuai pernyataan narasumber ketika ditanya 
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“Apa standar atau pedoman yang digunakan LAZNAS Yatim Mandiri untuk 

mengatur manajemen risiko?” 

”…..Apa yaa……. Kalau secara khusus pedoman yang mengatur 

manajemen risiko pada LAZNAS…… Yaa lebih ke aturan yang 

terdapat dalam kebijakan LAZNAS itu sendiri mas. Misal dalam 

kegiatanya suatu lembaga pasti ada aturan, SOP gitu. Lha itu aturanya. 

Kalo standarisasi kita ada ISO 9001:2008”. 

 Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa LAZNAS 

Yatim Mandiri belum mempunyai pedoman khusus terkait manajemen risiko. 

Selain itu, belum mengetahui pula terkait standardisasi manajemen risiko. 

Meskipun demikian, LAZNAS Yatim Mandiri telah melaksanakan 

manajemen risiko berdasarkan peraturan lembaga melalui ISO 9001:2008, 

SOP lembaga dan JUKNIS program. Terlepas mengetahui tidaknya LAZNAS 

Yatim Mandiri terkait standardisasi ERM COSO, setidaknya Yatim Mandiri 

telah melaksanakan manajemen risiko. Dalam zakat core principle terkait 

manajemen risiko dijelaskan bahwa dalam rangka meminimalisir kekacauan 

dan pelanggaran syariah yang potensial, lembaga zakat harus dilengkapi 

dengan struktur penguasaan yang baik guna untuk memastikan bahwa 

tanggungjawab, reputasi, dan akuntabilitas lembaga zakat dapat terpenuhi. 

Metode atau langkah-langkah manajemen risiko yang digunakan setiap 

lembaga zakat berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang diterapkan 

masing-masing setiap lembaga. Berdasarkan analisis ERM COSO Modifikasi 

standardisasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri sudah mengarah ke ERM COSO, meskipun dalam praktiknya 

di lapangan masih menggunakan standar atau pedoman umum lembaga. 

Pedoman tersebut digunakan dikarenakan LAZNAS Yatim Mandiri belum 

memiliki pedoman yang secara rill membahas tentang konsep manajemen 

risiko pengelolaan zakat.  

C. Idealisasi Standar Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat 

Lembaga zakat perlu memahami sistem dengan baik yang mampu 

mengarahkan dana sosial yang terkumpul ke aktivitas-aktivitas konsumtif 

maupun produktif yang memiliki rasio risiko terhadap potensi kemashlahatan. 

Lembaga zakat diharapkan tidak hanya mampu menguasai tekhnik dan 
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instrument manajemen keuangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah, namun juga teknik dan instrument manajemen risiko yang unik yang 

terdapat pada pengelolaan zakat.
126

 LAZNAS Yatim Mandiri idealnya 

sebagai lembaga zakat harus memiliki konsep dan standardisasi khusus untuk 

mengatur manajemen risiko pengelolaan zakat. Hal itu dilakukan agar proses 

pengelolaan risiko di lembaga zakat berjalan dengan baik. Standardisasi yang 

dapat digunakan antara lain standar ERM COSO dan ISO 31000.  

Yatim Mandiri perlu membuat kebijakan yang lebih terstruktur dan 

aplikatif terkait manajemen risiko agar pengelolaan zakat menjadi optimal 

dan ideal. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian khusus lembaga 

zakat terhadap risiko yang mengikuti setiap program kerja. Selain itu, perlu 

dibentuk divisi khusus untuk mengelola risiko agar penerapan kebijakan 

manajemen risiko lebih optimal. Divisi kusus perlu dibentuk guna untuk 

memastikan kelangsungan system operasional lembaga yang efektif dan 

efisien, system pengambilan keputusan yang tepat, dan system pengelolaan 

risiko yang baik. 

Berdasarkan hasil kajian diatas dapat dipahami bahwa terdapat langkah-

langkah manajerial yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo terkait idealisasi manajemen risiko. Hal ini 

disesuaikan dengan sasaran atau tujuan dalam kerangka kerja ERM COSO 

Modifikasi yang terdiri dari lima kategori, yaitu strategic, operating, 

reporting, compliance, dan education. Langkah manajerial tersebut dapat 

dilakukan dengan usaha sebagai berikut: 

1. Strategic 

a. Yatim Mandiri perlu menyiapkan langkah yang strategis dalam 

melaksanakan manajemen risiko. 

b. Yatim Mandiri perlu menetapkan standardisasi atau panduan khusus 

terkait pelaksanaan manajemen risiko institusi zakat. 

c. Yatim Mandiri perlu melakukan edukasi dan sosialisasi rutin terkait 

manajemen risiko pengelolaan dan pendistribusian zakat. 
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d. Yatim Mandiri perlu menyiapkan SDM yang handal dan produktif guna 

untuk meningkat kualitas pengelolaan mereka. 

2. Operating 

a. Yatim Mandiri perlu merancang sebuah system operasional yang baik 

yang berguna untuk meningkatkan kinerja lembaga.  

b. Yatim Mandiri perlu menjaga reputasi lembaga, yaitu dengan cara 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan 

dan pendistribusian zakat dengan baik. 

3. Reporting  

a. Yatim Mandiri perlu menerapkan konsep pelaporan yang terintegrasi di 

semua bagian lembaga. 

b. Yatim Mandiri perlu menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana 

zakat kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. 

4. Compliance  

a. Yatim Mandiri dalam melaksanakan program-programnya sebaiknya  

menyesuaikam dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan 

JUKNIS yang telah ditentukan lembaga. 

b. Yatim Mandiri hendaknya melaksanakan prosedur sesuai dengan 

peraturan dan undang-undang yang berlaku serta selalu berpedoman 

pada syari’at Islam. 

5. Education 

a. Yatim Mandiri perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait 

manajemen risiko kepada seluruh bagian lembaga 

b. Yatim Mandiri perlu mengadakan pelatihan dan pembinaan khusus 

terkait manajemen risiko. 

c. Bagian operasional Yatim Mandiri pusat perlu melakukan bimbingan 

yang intensif terkait manajemen risiko ke kantor-kantor cabang Yatim 

Mandiri. 
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BAB VI 

IMPLIKASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PENDISTRIBUSIAN 

DANA ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI PONOROGO 

 

A. Implikasi Manajemen Risiko terhadap Pendistribusian Dana Zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo 

Manajemen risiko bermanfaat untuk mencegah kemungkinan hal-hal 

yang tidak diinginkan terjadi pada suatu lembaga, salah satunya adalah 

lembaga zakat. Lembaga zakat sangat erat dengan berbagai permasalahan 

yang memungkinkan munculnya risiko. Manajemen risiko diperlukan untuk 

mengantisipasi setiap risiko yang muncul di lembaga zakat. Dampak dari 

manajemen risiko sangat dirasakan dalam pengelolaan dana zakat di 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Meskipun pelaksanaan manajemen 

risiko belum optimal dan efektif dan masih menggunakan standardisasi umum 

lembaga, setidaknya dengan adanya  manajemen risiko dapat membantu dan 

meminimalisir setiap risiko yang muncul. 

Adanya manajemen risiko sangat membantu lembaga zakat dalam 

meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi, terlebih risiko dalam 

pendistribusian dana zakat yang bersifat unik. Dalam pendistribusian zakat 

pada LAZNAS Yatim Mandri muncul berbagai risiko, yang meliputi risiko 

ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja dengan realisasi di 

lapangan dikarenakan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal, sengaja, dan tidak sengaja dan dalam keadaan terpaksa (force 

majeur). Selain itu, juga terdapat risiko keterlambatan dalam pendistribusian 

dana zakat dan risiko salah sasaran. 

Manajemen risiko bermanfaat bagi pendistribusian dana zakat di 

LAZNAS Yatim Mandiri untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang 

muncul. Manajemen risiko dapat membantu proses pendistribusian dana zakat 

menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko ketidaksesuain rencana 

program dan anggaran program dengan realisasi di lapangan, risiko 

keterlambatan pendistribusian, dan risiko salah sasaran. Risiko-risiko tersebut 
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dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya manajemen risiko. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bapak Syaiful Azis berikut: 

 “Manajemen risiko memberikan dampak yang sangat positif terhadap 

kinerja Yatim Mandiri. Meski belum optimal dengan adanya 

manajemen risiko program-program yang dijalankan Yatim Mandiri 

menjadi minim timbulnya risiko. Dalam pendistribusian dana zakat 

khususnya akan lebih terarah dan terhindar dari kemungkinan-

kemungkinan risiko yang mengikutinya. Risiko-risiko tersebut dapat 

diminimalisir dengan baik. Harapanya dengan adanya manajemen risiko 

akan mampu meningkatkan kualitas pendistribusian zakat di Yatim 

Mandiri ”.
127

 

  

Pendistribusian dana zakat menjadi lebih efektif dan minim risiko 

dengan adanya manajemen risiko. Yatim Mandiri dalam melaksanakan 

pendistribusian dana zakat erat dengan berbagai risiko yang mengiringinya. 

Namun, dengan adanya manajemen risiko, permasalahan tersebut dapat 

diantisipasi sejak dini dan dicarikan solusinya. Antisipasi sejak dini tersebut 

dapat dilakukan karena peran manajemen risiko yang mampu menyediakan 

informasi terkait kemungkinan risiko yang akan terjadi. Informasi tersebut 

dapat diperoleh melalui identifikasi risiko melalui pemantauan risiko dan 

pendampingan mustahik. Informasi tersebut meliputi jenis kemungkinan 

risiko, besaran risiko, dan upaya mitigasi risiko.  

Manajemen risiko dapat membantu Yatim Mandiri untuk terus 

meningkatkan kualitas perencanaan setiap progam menjadi lebih baik. 

Perencanaan program diperlukan agar permaslahan dikemudian hari dapat 

diminimalisir dengan bak, salah satunya terkait tidak sesuainya rencana 

program dan anggaran program dengan realisasi di lapangangan. Perencanaan 

program membutuhkan evaluasi dari program-program yang sudah berjalan. 

Evaluasi dilakukan sebagai bentuk upaya antisipasi terhadap rencana program 

yang akan dilaksanakan. Hal itu dikarenakan, setiap program berawal dari 

perancanaan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, dengan 

memperhatikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang mengikuti program 
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tarsebut, maka kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut 

dapat diminimalisir. 

“Dalam setiap program yang akan dilaksanakan pasti ada risiko yang 

mengikutinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam perencanaan 

program akan dibahas mengenai kemungkinan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program tersebut. Misal; terkait masalah teknis 

pelaksanaan kegiatan yang meliputi tempat dan anggaran kegiatan. Dari 

jauh hari ketika perencanaan program masalah teknis tersebut 

kemungkinan kemungkinan yang terjadi saat pelaksanaan akan 

dipetakan masing-masing, tempatnya dimana, medanya sulit atau tidak, 

anggaranya kira-kira cukup untuk berapa penerima manfaat 

(mustahik)”.
128

 

 

Program-program kerja yang diagendakan Yatim Mandiri dapat 

dilakukan secara efektif dan sistematis dengan adanya manajemen risiko. 

Program-program tersebut sangat erat dengan risiko, baik risiko yang tidak 

dapat diterima atau ditoleransi, risiko yang sebaiknya dihindari, risiko yang 

dapat diterima namun perlu dikelola, dan risiko yang dapat diabaikan karena 

tidak memiliki pengaruh yang sighnifikan. Manajemen risiko mampu 

mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko yang 

mengikuti setiap program. Jika manajemen risiko dapat dioptimalkan 

penerapanya, kemungkinan besar setiap program yang akan dilaksanakan 

dapat diminimalisir sekecil mungkin risiko yang mengikutinya. Demikian 

juga dalam hal risiko keterlambatan dalam pendistribusian dana zakat dan 

salah sasaran juga dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya 

manajemen risiko. 

Dampak lain dari penerapan manajemen risiko pada pengelolaan zakat 

di  LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo adalah Yatim Mandiri menjadi lebih 

percaya diri untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya. Kepercayaan 

setiap lembaga untuk mampu bersaing dengan lembaga zakat lainnya menjadi 

salah satu faktor penting untuk perkembangan lembaga zakat. Kepercayaan 

tersebut akan ada jika di dalam lembaga tersebut mampu menerapkan system 

operasional yang baik, salah satunya adalah terkait manajemen risiko. 

Manajemen risiko akan mempengaruhi kualitas lembaga untuk mampu 

                                                           
128

 Ahmad Muklis, Wawancara, 04 Januari 2019, Pukul 15:00 WIB. 

 



 

87 
 

bersaing dengan lembaga-lembaga zakat lainnya yang sudah mapan terlebih 

dahulu, Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber berikut: 

“Dampak dari manajemen risiko yaa mas…. Banyak mas 

dampaknya…. Utamanya kita menjadi lebih PD untuk menjalankan 

program-program. Selain itu, kita lebih PD juga untuk bersaing dengan 

lembaga zakat lainya. Kan banyak sekali sekarang lembaga-lembaga 

zakat yang berkembang disini. Biar kita lebih PD ketidakpastian 

tersebut kita minimalisir dengan perencanaan yang baik pada setiap 

programnya. Itu juga termasuk dalam manajemen risiko kan. Jika itu 

dilakukan dengan baik agenda program kita menjadi lebih efektif dan 

terarah dengan baik”.
129

 

 

Pelaksanaan Manajemen risiko yang baik akan dapat meningkatkan 

kepercayaan muzaki terhadap LAZNAS Yatim Mandiri. Dengan adanya 

manajemen risiko masyarakat menjadi lebih percaya untuk menitipkan 

donasinya di LAZNAS Yatim Mandiri. Masyarakat menjadi tidak ragu akan 

program-program yang ada di Yatim Mandiri dikarenakan ada jaminan 

manajemen risiko di dalamnya. Kepercayaan dari masyarakat sangat 

diperlukan oleh suatu lembaga terlebih lembaga non profit seperti Yatim 

Mandiri. Hal itu dikarenakan lembaga non profit berbeda dengan lembaga 

profit yang mana dalam lembaga non profit ada amanah dana umat yang 

harus dipertanggungjawabkan. Yatim Mandiri harus mampu menunjukkan 

kualitas pengelolaan lembaga secara baik, salah satunya dalam hal 

manajemen risiko. 

Manajemen risiko berdampak terhadap pengambilan keputusan 

lembaga zakat. Lembaga zakat menjadi lebih akurat dalam mengambil setiap 

keputusan terkait berbagai permasalahan yang terjadi. Yatim Mandiri dalam 

mengambil setiap keputusan menjadi lebih berhati-hati dengan 

mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi. Keputusan yang diambil 

menjadi lebih rasional dan aplikatif dengan adanya manajemen risiko. 

Pengambilan keputusan yang baik tersebut dapat meningkatkan reputasi 

lembaga zakat di masyarakat. Reputasi tersebut diperoleh dari kepercayaan 
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masyarakat terhadap lembaga zakat. Masyarakat menjadi lebih percaya dan 

optimis terhadap pengelolaan dana zakat di Yatim Mandiri. 

B. Analisis ERM COSO Modifikasi terhadap Implikasi Manajemen Risiko 

Pendistribusian Dana Zakat  

Sebuah institusi keungan publik, tak terkecuali institusi zakat, memiliki 

posisi strategis sebagai lembaga pengelola dana umat, yaitu zakat. Sebagai 

organisasi nirlaba yang strategis, institusi zakat telah menjadi harapan baru 

untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Tentunya, dalam melakukan tugas 

dan fungsinya tersebut, institusi zakat memiliki eksposur terhadap berbagai 

macam risiko. Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan 

baik, maka institusi zakat dituntut untuk mampu secara efektif mengelola 

risiko-risiko yang dihadapinya.
130

 

Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi 

seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang 

merugikan.
131

 Menurut Godfrey (1996), jika merujuk pada analisis atas 

probabilitas terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko 

tersebut, maka ada empat kemungkinan tingkat penerimaan risiko, yaitu: 

unacceptable (risiko yang tidak dapat diterima atau ditoleransi), undesirable 

(risiko yang sebaiknya dihindari), acceptable (risiko yang dapat diterima 

namun perlu dikelola), dan negligible (risiko yang dapat diabaikan karena 

tidak memiliki pengaruh yang sighnifikan).
132

 

Institusi zakat sebagai lembaga keuangan sosial Islam (Islamic Social 

Financial Institution) memiliki risiko-risiko yang unik dan berbeda dari 

risiko-risiko di lembaga keuangan komersial Islam (Islamic Commercial 

Financial Institution). Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik agar 

tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lembaga, baik di tingkat 

individu institusi zakat, maupun ditingkat regional dan nasional. Di tingkat 

individu, institusi zakat dapat mengimplementasikan manajemen risiko sesuai 
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dengan peran dan scope-nya masing-masing. Di tingkat regional, OPZ dan IZ 

dapat bekerjasama dan bersinergi untuk mengelola common risks yang 

dihadapi oleh OPZ daerah tersebut yang dapat dikoordinasikan dengan 

BAZNASDA atau FOZ setempat. Di tingkat nasional, BAZNAS dapat 

menjadi konduktor dan koordinator dalam mensinergikan dan mengelola 

common risks yang dihadapi oleh OPZ dan IZ secara nasional, sehingga 

risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi secara efektif dan efisien.
133

 

Risiko dalam konteks institusi zakat merupakan kejadian potensial, baik 

yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan 

(unanticipated) yang berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan dan 

kepatuhan syariah. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat 

dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana pada institusi lain 

pada umumnya, institusi zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan 

metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul, atau yang biasa disebut 

dengan manajemen risiko.
134

 

Risiko dapat diminimalisir dengan baik apabila dilakukan proses 

manajemen risiko. Proses manajemen risiko melibatkan proses yang 

terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta 

mengendalikan risiko.
135

 Lembaga zakat perlu melakukan identifikasi terkait 

dengan risiko apa saja yang mungkin muncul dalam aktivitas pengelolaan 

zakat, bagaimana dampaknya, dan bagaimana memitigasi risiko tersebut 

melalui tindakan dan langkah yang tepat dan efisien. Selama ini, manajemen 

risiko belum terlalu dikenal di dunia pengelolaan zakat. Padahal, ada banyak 

dampak negatif yang dapat ditimbulkan ketika terjadi suatu risiko yang 

sebenarnya dapat diantisipasi sebelumnya melalui penerapan manajemen 

risiko yang baik. 
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Manajemen risiko dapat membawa dampak yang positif bagi suatu 

lembaga apabila dikelola dan diterapkan dan baik. Menurut Susilo dan Kaho 

jika manajemen risiko diterapkan dan dirawat sesuai dengan standar 

international (ISO 31000), akan memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi, antara lain, yaitu sebagai berikut: (a) Meningkatkan kemungkinan 

tercapainya sasaran organisasi; (b) Mendorong manajemen yang proaktif; (c) 

Meningkatkan kesadaran untuk mengidentifikasi dan menangani risiko di 

seluruh bagian organisasi; (d) Memperbaiki kemampuan identifikasi ancaman 

dan peluang; (e) Mematuhi peraturan hukum dan perundangan dan standar 

internasional yang berlaku; (f) Memperbaiki system pelaporan baik yang 

wajib maupun yang sukarela; (g) Memperbaiki governance organisasi; (h) 

Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pemangku kepentingan; (i) 

Menetapkan suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan 

perencanaan; (j) Memperbaiki pengendalian; (k) Mengalokasikan dan 

menggunakan sumber daya secara efektif dalam menangani keperluan risiko; 

(l) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga meningkatkan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup; (m) Memperbaiki system 

pencegahan kerugian dan pegelolaan tanggap darurat; (n) Meminimalkan 

kerugian; (o) Memperbaiki daya tahan organisasi.
136

 

Manajemen risiko dengan ERM COSO Modifikasi dapat berfungsi 

sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap 

kegiatan pengelolaan zakat. Secara umum, urgensi dari manajemen risiko 

pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi lima hal berikut: (1) Menyediakan 

informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya; (2) 

Memastikan institusi zakat tidak mengalami opportunity loss baik yang 

bersifat unacceptable; (3) Meminimalisasi opportunity loss dari berbagai 

risiko yang bersifat uncontrolled; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan 

risiko; (5) Memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, 

khususnya dalam mitigasi risiko.
137
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Manajemen risiko berdampak positif terhadap pendistribusian dana 

zakat   pada LAZNAS Yatim Mandiri sesuai dengan ERM COSO Modifikasi. 

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai filter untuk mengantisipasi setiap 

risiko yang muncul dalam setiap program Yatim Mandiri. Program-program 

kerja yang diagendakan Yatim Mandiri tersebut dapat dilakukan secara 

efektif dan sistematis. Selain itu, terkait risiko keterlambatan pendistribusian 

dana zakat, dan risiko salah sasaran juga dapat ditekan dan diminimalisisr 

dengan baik dengan adanya manajemen risiko. Dari hasil wawancara peneliti 

dengan Kepala Cabang Yatim Mandiri Ponorogo, dapat diketahui bahwa 

manajemen risiko sangat efektif untuk membawa peningkaan kinerja lembaga 

sebagai tujuan utama LAZNAS Yatim Mandiri.
138

  

Selain itu, Manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kinerja 

lembaga dengan cara menyediakan informasi terkait tingkat risiko yang ada 

di dalam lembaga zakat. Informasi terkait manajemen risiko sangat 

diperlukan oleh lembaga zakat guna untuk memetakan tingkat penerimaan 

dan penanganan risiko. Selain itu, manajemen risiko dapat digunakan sebagai 

acuan untuk mendorong seluruh individu yang ada di LAZNAS Yatim 

Mandiri agar selalu berhati-hati dalam menghadapi risiko demi tercapainya 

tujuan strategis lembaga. Hal tersebut berguna untuk pengembangan strategi 

dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. 

Manajemen risiko berdasarkan ERM COSO Modifikasi berguna untuk 

mengidentifikasi setiap risiko yang muncul, serta dapat memberikan langkah 

yang tepat dalam pengambilan keputusan dan kemampuan lembaga zakat 

untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien. Tujuan akhir diterapkannya 

manajemen risiko pada institusi zakat adalah untuk memilih metode yang 

tepat untuk pengukuran risiko, pengendalian atau mitigasi risiko, dan 

recovery risiko guna untuk mengoptimalkan kinerja lembaga zakat.
139

 

Harapanya dampak penerapan manajemen risiko pada LAZNAS Yatim 

Mandiri Ponorogo akan memungkinkan tercapainya tujuan strategis lembaga, 

meningkatkan kepercayaan lembaga, dan meminimalisasi kemungkinana 
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terjadinya risiko. Selain itu, pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah 

dan terhindar dari risiko yang mungkin terjadi.  

C. Efektivitas Manajemen Risiko terhadap Pendistribusian Dana Zakat  

Penerapan manajemen risiko yang baik akan mampu membawa dampak 

positif bagi pengelolaan zakat. Khusus dalam pendistribusian dana zakat, 

pendistribusian dana zakat harus berdampak positif  bagi mustahik, baik 

secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-

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

mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.
140

 

Jika melihat betapa pentingnya dampak dan manfaat yang dapat dirasakan 

dari adanya zakat, maka dalam proses pengelolaan dana zakat, lembaga zakat 

harus menetapkan dan melaksanakan manajemen risiko dengan baik dan 

benar. Hal ini dilakukan karena tidak lain lembaga zakat mengelola amanah 

masyarakat dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Efektivitas manajemen risiko tergantung pada kemampuan SDM 

lembaga. SDM perlu memiliki kemampuan manajerial terkait manajemen 

risiko khususnya terkait ERM COSO. Kompetensi manajemen risiko 

diperlukan mulai awal penerapan ERM COSO sampai dengan tingkat 

mitigasi risiko. Yatim Mandiri perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait manajemen 

risiko. Agar dapat memperoleh hasil yang efektif, Yatim Mandiri perlu 

selektif dalam memilih mitra pelatihan manajemen risiko, khususnya terkait 

manajemen risiko institusi zakat. 

Dampak manajemen  risiko akan efektif apabila didukung berbagai 

pihak baik pemerintah maupun internal institusi zakat yang terkait. Yatim 

Mandiri perlu melakukan sinergi dengan melibatkan ulama, pemerintah, dan 

pihak lainnya tidak hanya internal lembaga. Jika lembaga zakat sudah 

bersikap transparan dan akuntabel serta SDM yang dimiliki lembaga zakat 

berkualitas sementara tidak ada dukungan dari berbagai pihak maka sinergitas 
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dapat berpeluang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

dukungan dan sinergi antara lembaga zakat dengan berbagai pihak agar 

dampak manajemen risiko dapat efektif. 

Manajemen risiko akan lebih efektif dampaknya terhadap 

pendistribusian dana zakat apabila dilakukan pada seluruh bagian lembaga. 

Namun, berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya diketahu bahwa tahap 

tersebut belum dapat dilakukan. Yatim Mandiri perlu mengoptimalkan 

manajemen risiko pada setiap bagian lembaga dengan cara menginstruksikan 

dan mengarahkan kepada seluruh unit bagian lembaga untuk menerapakan 

manajemen risiko. Selain itu, Yatim Mandiri perlu membuat kebijakan yang 

bersifat praktis dan sistematis atas penerapan manajemen risiko. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo berjalan dengan cukup  baik, meski belum 

optimal dan masih banyak terdapat kendala baik dari segi SDM, waktu, 

operasional, manajerial, pemetaan risiko, dan proses penanganan risiko. 

Proses manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko. 

2. Standardisasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Ponorogo menggunakan standardisasi berbasis ISO 

9001:2008, SOP lembaga, dan JUKNIS program. Standardisasi tersebut 

digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait 

manajemen risiko pendistribusian  zakat. 

3. Implikasi manajemen risiko terhadap pendistribusian dana zakat pada 

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo, yaitu:  

a. Pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari 

risiko yang mungkin terjadi. 

b. Program-program kerja yang diagendakan Yatim Mandiri dapat 

dilakukan secara efektif dan sistematis. 

c. Dapat meminimalisasi kemungkinana terjadinya risiko pendistribusian 

dana zakat. 

d. Memungkinkan tercapainya tujuan strategis lembaga. 

e. Menambah tingkat kepercayaan masyarakat, baik muzaki maupun 

mustahik terhadap lembaga zakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga pengelola zakat perlu membuat pedoman khusus terkait 

manajemen risiko pengelolaan zakat. Pedoman tersebut digunakan sebagai 

acuan lembaga zakat dalam mengelola risiko pada aktivitas pengelolaan 

zakat. 

2. Bada Standarisasi Nasional (BSN) perlu bersinergi dengan lembaga-

lembaga zakat untuk mengadakan program sertifikasi manajemen risiko. 

Sertifikasi manajemen risiko dapat digunakan sebagai standar dan jaminan 

lembaga untuk menjalankan fungsi dan operasional lembaga guna 

mencapai tujuanya. 

3. Pemerintah sebagai fasilitator perlu memfasilitasi lembaga zakat dengan 

berbagai fasilitas penunjang operasional lembaga zakat. Pemerintah perlu 

melaksanakan berbagai program sosialisasi, orientasi, dan edukasi baik 

secara langsung maupun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. 

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu melakukan pengendalian internal 

secara intensif terhadap aktivitas Organisasi Pengelola Zakat. 

Pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkankan kepatuhan, 

efisiensi, dan efektifitas operasional dan administrasi lembaga zakat.   
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