
 

1 

ABSTRAKSI 
 

Muslim, Imam.2015. “Peran „AmilPadaPengelolaanZakat 
InfakSedekah(StudiPadaLembaga „Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) 
Dan BaitulMaalHidayatullah (BMH) Ponorogo”. Skripsi.Program 

StudiMuamalahJurusanSyari‟ahdanEkonomi Islam. SekolahTinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. PembimbingAtikAbidah, MSI 

 

Kata Kunci: Peran‘amil, Pengelolaan ZIS (Zakat InfakSedekah), LAZISMU 

dan BMH Ponorogo. 

Lembaga ‟Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Baitul Maal 

Hidayatullah Ponorogo merupakan lembaga ‟amil zakat yang berusaha untuk 
service melakukan visi-misinya menjadi lembaga ‟amil zakat yang amanah, 
transparan dan profesional. Penelitian ini berangkat dari latarbelakang 

profesionalisme ‟amil LAZISMU dan BMH Ponorogo yang ditunjukkan dari 
optimalisasi waktu dalam bekerja. Mayoritas ‟amil di LAZISMU Ponorogo 
bekerja sambilan atau paruh waktu sedangkan peran ‟amil di BMH bekerja tidak 
paruh waktu atau tidak sambilan sehingga dalam operasionalnya bisa fokus dan 

tuntas baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian dana ZIS dan 

berdampak pada proyeksi pertumbuhan donasi.Inilah yang menjadi alasan penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana sesungguhnya peran ‟amilin dalam 
mengelola dana ZIS pada LAZISMU dan BMH ponorogo.  

Dari sedikit ulasan diatas ada dua permaslahan yang hendak peneliti kaji, 

yaitu : (1). Bagaimana peran ‟amil dalam pola dan strategi menghimpun dana ZIS 
pada LAZISMU dan BMH Ponorogo? (2). Bagaimana peran ‟amil dalam pola 

serta strategi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada LAZISMU 

dan BMH Ponorogo? 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian dianalisis 

dengan metode induktif dan deduktif untuk selanjutnya akan ditemukan jawaban 

dari rumusan masalahnya. 

Kesimpulan yang didapat adalah (1). Peran ‟amil LAZISMU dan BMH 
Ponorogo dalam pola dan strategi penghimpunan dana ZIS sudah sesuai dengan 

surat at-taubah ayat 103 bahwa tugas ‟amil adalah untuk  ۡ  ُ (mengambil) bukan 

hanya menunggu muzakki datang,namun secara operasional lebih optimal dan 

profesional ‟amil BMH yang dibuktikan denganproyeksi pertumbuhan dana ZIS 
mencapai 400% dari tahun 2013 ke 2014 sementara di LAZISMU pertumbuhan 

hanyamencapai 32%. Selain itu, juga optimalisasi kinerjayang ditunjukkan dengan 

bekerja tidak sambilan atau paruh waktu. (2). Peran ‟amil LAZISMU dan BMH 
Ponorogo dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZISsama-sama baik 

dan sesuai dengan surat at-taubah ayat 60, tetapi secara operasional lebih optimal 

‟amil BMH yang ditunjukkan dari program yang dikerjakan bisa berjalan semua 
dengan fokus tuntas dan berkesinambungan (bermartabat) sementara di 

LAZISMU belum berjalan semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam sebagai universal tidak hanya berisi hubungan antara manusia 

dengan Tuhanya yang berupa ibadah, tetapi mengatur juga hubungan manusia 

dengan manusia yang disebut muamalah agar kehidupan manusia lebih teratur 

dan terjamin keselamatanya. 

 Prinsip Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu sesungguhnya hanya 

milik Allah SWT dan manusia hanyalah penerima amanat dari pemiliknya. 

Sedangkan fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan lainya mempunyai 

hak atas kekayaan itu sehingga diharapkan harta tersebut tidak hanya ada 

dalam genggaman orang kaya saja. Disamping itu semua kekayaan pada 

hakikatnya perlu dibersihkan dan disucikan dari kotoran-kotoran yang 

mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya, dan hal ini dapat 

diwujudkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.
1
 

 Diantara ajaran Islam untuk membersihkan harta kekayaan yang dimiliki 

seseorang adalah dengan menunaikan zakat. Sesungguhnya Allah SWT telah 

menshari‟atkan zakat sebagai perbuatan ibadah dan dijadikan sebagai salah 

satu penyangga tegaknya Islam. Sehingga ke-Islaman orang kaya belum 

berarti tegak sebelum menunaikan kewajiban zakatnya, dan manusia yang 

                                                           
1
Yusuf Qardawi, Hukum  Zakat, terj. Didin Hafidhudin, et. Al. (Jakarta: Pustaka Litera Antar 

Nusa, 1996), 147. 
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mengingkarinya dihukumi kufur serta diperangi bagi orang yang tidak 

menunaikanya.
2
 

 Al Qur‟an dan sunnah menempatkan shalat dan zakat sejajar dan seiring. 

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, bahwa ke-

Islaman seseorang tidak sempurna tanpa shalat dan zakat, karena shalat itu 

sebagai tiang agama sedangkan zakat sebagai jembatan Islam. Barangsiapa 

melaluinya akan selamat dan barangsiapa tidak mau menempuhnya maka 

akan celaka.
3
 

 Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat 

dalam surat at-Taubah: 60, 

ِ  يِ  ٱِۡ  ُ ََ  ِٓ   َ  ٱَلَ  َ  ُ ۞إِنََما  ِم ِ يَ   َ  ۡٱَمَ     ٱِ  َااِ   ُ ُوبُ ُۡم َ فِي  ۡٱُمَ ٱَ َۻِ  َ  َۡ  َا  َ  ۡٱَ  

ِ ِ  يَ  َ    ٦ َ  ِ ٌم َحِ  ٞم  َٱُ   َ  َٱِ   فَِ يَضۻ ِ َي  ۡب ِ ٱَ ۹ِ ِل    َ  َٱِ  َ فِي َس۹ِ ِل  ۡٱَ  

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana
”.4 

Juga pada firman Allah SWT dalam suratat-Taubah: 103, 

                                                           
2
Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat. Terj. S.Agil 

Husinal-Munawar (Semarang: Dina Utama Semarang, tt), x. 
3
Muhammad Yusuf  Qardawi, Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Terj. Umar 

Fanani (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 107. 
4
Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama RI. (Bandung : PT.Sygma examedia 

arkanleema,2011), 196. 
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ٱِِ ۡم َ َ  َۻ  ُ َ ُِ  ُۡم َ  َُ ِ  ِ م بِ َا َ َ ِل َ  َۡ ِ ۡم  إَِ  َ  َو  ََ  َسَ ٞي ٱَ ُۡم   َ ُ  ۡ    َٱُ  ِ ۡي  َۡ َو 

  َسِم ٌع َ  ِ ٌم 

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

membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. 

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

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5 

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu 

golongan yang berhak menerima zakat (mustaḥiq) adalah orang-orang yang 

bertugas mengurus urusan zakat (‟amilina ‟alaiha). Sedangkan dalam surat 

at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-

orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan 

kepada mereka yang berhak menerimanya (mustaḥik). Yang mengambil dan 

menjemput tersebut adalah para petugas (‟amil).
6
  Imam Qurtubhi

7
 ketika 

menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa ‟amil itu adalah 

orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam/Pemerintah) untuk 

mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya 

dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.   

Masuknya Amil zakat sebagai salah satu dari delapan asnaf merupakan 

ligitimasi Allah SWT, tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan 

zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam 

                                                           
5
Ibid.,203. 

6
 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta : Gema Insani, 2002), 

125. 
7
Ibid. 
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organisasi pelaksanaan zakat, yang meliputi kegiatan mulai dari 

mengumpulkanya atau mengambil zakat dari para muzakki, sampai 

membagikanya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk 

penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi dan semua 

orang yang terlibat didalamnya.
8
 

 Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan 

kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan 

untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun 

kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, 

bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai setrategis 

zakat dapat dilihat melalui ;Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia 

merupakan cerminan keimanan seseorang. Kedua,sumber keuangan zakat 

tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan 

pernah habis danyang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang 

lain akan terus membayar.
9
 

 Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat 

merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun al-Qur‟an lebih 

memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan 

pendistribusian mencakup pula penghimpunan. Apa yang akan 

didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus terlebih dahulu dikumpulkan 

atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena 

muzakki lebih suka menyetor zakat  daripada menunggu untuk dipungut, 

                                                           
8
Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 01. 

9
Ibid.,03. 
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sedangkan pendistribusianya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan 

fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin 

pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.  

 Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ).
10

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakanorganisasi 

pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat 

dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
11

Badan Amil Zakat 

meliputi BAZ Nasional BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ 

Kecamatan. 

 Keanggotaan BAZNAS terdiri atas sebelas orang anggota yaitu delapan 

orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga professional dan tokoh 

masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah  (ditunjuk dari 

kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS 

dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua dengan masa kerja 5 

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
12

 

 Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan sebuah 

organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sebagai 

wadah yang menjembatani segolongan masyarakat yang beragama Islam 

yang memiliki kewajiban membayar zakat dan golongan masyarakat yang 

berhak menerima zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dukukuhkan, dibina dan 

                                                           
10

Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 65. 
11

Abidah, Zakat. 141. 
12

Wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional. Diakses tanggal 16 maret 2015. 
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dilindungi oleh pemerintah. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas 

usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan dan dapat dibatalkan apabila 

LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. 

 Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan 

kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut 

terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan,  bagian pendayagunaan, 

dan bagian pengawasan.
13

 Pengelolaan zakat sendiri melibatkan sejumlah 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda serta pengumpulan, 

pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban 

harta zakat. 

 Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS relatif lebih mudah 

dan efektif. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah, baik dari 

segi teknik pengumpulan maupun dana operasional serta sarana dan 

prasarana.Selain itu BAZNAS juga tidak bekerja sendiri tetapi ada BAZNAS 

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) pada satuan kerja instansi/Dinas dan 

BUMN/BUMD.
14

 Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

pengelolaanya bersifat mandiri termasuk pendistribusianya. Sehingga 

berkembang tidaknya tergantung dari kerja keras yang dilakukanya dalam 

mencari para muzakki yang bersedia untuk menjadi donatur masing-masing 

LAZ.
15

Sinergi antara BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam 

hal pengelolaan zakat meliputi pelaporan pelaksaan pengumpulan, 

                                                           
13

Khasanah, Manajemen. 70. 
14

Abidah, Zakat. 163. 
15

Ibid. 
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pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  yang  telah diaudit kepada 

BAZNAS secara berkala.
16

 

 Meskipun keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah mandiri dan 

independen, Pengelolaan zakat yang dilakukan harus bisa menjadi kekuatan 

dan solusi bagi masyarakat, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan 

lembaga yang murni dibentuk oleh dan untuk masyarakat. Sehingga 

masyarakat yang menerima manfaat atau bantuan dari Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) lebih banyak. Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami 

reformasi konsepsi operasional zakat.
17

 Pada saat ini, dana zakat tidak hanya 

dibagikan terbatas kepada golongan penerima zakat saja (mustaḥik), yang 

diartikan secara sempit. Namun konsepsi ini telah diperluas cakupanya, 

meliputi segala upaya produktif yang tidak hanya diperuntukkan sebagai 

kaum dhuafa, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. 

 Upaya memberdayakan zakat menurut perspektif ekonomi Islam
18

 

didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, dimana keuangan 

Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan diberbagai bidang, baik 

sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik. Aspek penting yang harus 

diberdayakan dalam pengelolaan zakat adalah Amil zakat,
19

 karena golongan 

ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan 

tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, 

                                                           
16

UU Zakat No.23 Tahun 2014. Bab II Bagian Keempat Pasal 19. 
17

Abidah, Zakat. 4. 
18

Gazi Inayah, Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak, Terj. Zaenudin Adnan, et.all 

(Jogjakarta, Tiara Wacana, 2003), 217. 
19

Abidah, Zakat. 04. 
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koordinator, organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi. Berfungsinya 

Amil zakat secara optimal  dengan mendayagunakan zakat secara 

proporsional dan professional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan 

efisiensi serta terwujudnya cita-cita pensyariatan zakat.
20

 

 Selain itu Amil zakat harus memiliki beberapa prinsip yaitu Pertama, 

Amanah atau mampu bertanggungjawab terhadap dana ZIS (Zakat Infak 

Sedekah) yang dikelolanya. Kedua, Professional. Lembaga zakat harus 

professional pengelolaanya artinya „amilin yang bekerja harus maksimal, 

fokus dan tidak sambilan (tradisional). Ketiga, transparan. Dengan 

transparansi pengelolaan oleh Amil maka akan tercipta suatu system kontrol 

yang baik.
21

 

 Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan khususnya 

pendayagunaanya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan 

mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan tidak 

dibenarkan ia menyerahkanya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat 

harus diberikan kepada yang berhak (mustaḥik) yang sudah ditentukan 

menurut syariat. Penyerahan yang benar adalah melalui Organisasi Pengelola 

Zakat baik berupa badan atau lembaga.
22

Walaupun demikian kepada 

organisasi pengelola zakat manapun tetap terpikul kewajiban  untuk 

mengefektifkan pengelolaanya. Pendayagunaan yang efektif adalah 

manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai 

dengan nash) secara tepat guna. 

                                                           
20

Ibid.,5. 
21

Khazanah, Manajemen. 74. 
22

 Ibid. 
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 Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah 

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhamadiyah (LAZISMU) dan 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH). 

Kedua lembaga ini sama-sama dimiliki oleh organisasi massa sebagai induk 

organisasi yaitu Muhammadiyah dan Hidayatullah. Sehingga, kehadiranya 

sudah ada diberbagai Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia termasuk di 

Kabupaten Ponorogo.  

 Penelitian ini berangkat dari latar belakang  yang menurut penulis cukup 

menarik untuk dikaji yaitu tentang profesionalisme „amil dalam mengelola 

dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) pada LAZISMU dan BMH Ponorogo. Pada 

dasarnya profesionalisme „amil dalam mengelola dana ZIS baik di LAZISMU 

maupun di BMH Ponorogo mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. 

Berdasarkan data survey awal Di LAZISMU Ponorogo mayoritas „amil 

bekerja masih terlihat tradisional dan sambilan  artinya profesi sebagai 

seorang „amil kurang optimal dan professional sehingga hal ini berdampak 

kepada penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Padahal „amil zakat 

merupakan aspek penting dalam merealisasikan tujuan zakat, sehingga 

berfungsinya „amil zakat secara optimal dan professional dalam menghimpun 

dan mendistribusikan dana zakat akan terwujudnya cita-cita pensyariatan 

zakat. menurut Yūsūf Qar awi dalam kitab Hukum Zakat menyatakan bahwa 

agar tercapai pengelolaan zakat yang professional maka diperlukan beberapa 

syarat bagi para pengelola atau „amil salah satunya adalah memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan tugas. Artinya „amil memiliki komitmen 
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kuat dan integritas tinggi untuk bekerja optimal dan professional dengan 

bekerja purna waktu (tidak sambilan).
23

 

 Berbeda dengan BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Ponorogo, yang sama-

sama amal usaha dari organisasi induk (ormas) yaitu Muhammadiyah dan 

Hidayatullah sudah dikelola dengan optimal dan professional, hal ini dapat 

dilihat dari kinerja „amilin dengan purna waktu atau tidak sambilan. Sehingga 

hal demikian jelas berdampak pada penghimpunan maupun pendistribusian 

dana ZIS. Inilah yang kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai peran „amil pada pengelolaan ZIS (Zakat Infak Sedekah) pada 

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat 

Nasional Baitul  Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) Cabang Ponorogo.  

 Penelitian ini hendak membandingkan (komparatif) antara Lembaga 

Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU)dan Lembaga Amil Zakat Nasional 

Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) Cabang Ponorogo yaitu dengan 

melihat persamaan dan perbedaan dari keduanya, termasuk fakta-fakta dan 

sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu dengan 

merumuskan dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “PERAN 

„AMIL PADA PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH (Study 

Pada Lembaga „Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga 

„Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) 

Ponorogo). 

 

                                                           
23

Yusuf Qardlawi, Fiqh al-Zakat (Beirut : Muassanah al-Risalah, 1973), Juz 1, 58. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Pengelolaan Zakat, yaitu kegiatan  perencanaan, pelaksanaan,  dan 

pengoorginasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  

diberikan kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan syariat 

Islam.
24

 

2. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)Cabang Ponorogo adalah Lembaga 

‟Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah mendapatkan pengukuhan 

atau legalitas dari Pemerintah dengan SK Menteri Agama RI No.538 

Tahun 2001 yang bertugas menghimpun dana masyarakat berupa zakat, 

infak,  sedekah, wakaf, hibah, kemanusian dan dana halal lainya untuk 

disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

ketentuan syariah.
25

 

3. LAZISMU Cabang Ponorogo (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah 

Muhamadiyah) yaitu organisasi pengelola zakat dibawah naungan 

organisasi massa Muhammadiyah yang memiliki  tugas  pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kepada Masyarakat 

Kab.Ponorogo.
26

 

4. Pola Penghimpunan dan pendistribusian yaitu sistem atau cara kerja 

untuk menghimpun dan mendistribusikan. 

                                                           
24

Abidah, Zakat. 7. 
25

Wawancara dengan Bapak Nur Kholis, SE. Kepala Cabang BMH Ponorogo, Rabu 25 Maret 

2015. Pukul 08.45. 
26

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain. Kepala LAZISMU Ponorogo, Senin 20 Januari 

2015. Pukul 10.45. 
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5. Strategi merupakan upaya atau seni untuk mencapai pola yang 

dikerjakan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini 

diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran ‟amil dalam pola dan strategipenghimpunan dana ZIS 

(Zakat Infak Sedekah) yang dilakukan oleh LAZISMUdengan LAZNAS 

BMH Cabang Ponorogo? 

2. Bagaimanaperan ‟amil dalam pola dan strategi pendistribusian dana ZIS 

(Zakat Infak Sedekah) yang dilakukan di LAZISMU dengan LAZNAS 

BMH Cabang Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peran ‟amil dalam pola dan strategi penghimpunan dana ZIS 

(Zakat Infak Sedekah) yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZNAS 

BMH Cabang Ponorogo. 

2. Mengetahui peran ‟amil dalam pola dan strategi pendistribusian dana ZIS 

(Zakat Infak Sedekah) yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZNAS 

BMH Cabang Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 
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1. Kegunaan Ilmiah 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya 

khazanah pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam. Selain itu, penelitian 

ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lanjut dan pihak-pihak 

yang konsen terhadap perkembangan lembaga ekonomi umat. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi LAZISMU DAN LAZNAS BMH Cabang Ponorogo : 

1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

mengoptimalkan pola dan strategi dalam menghimpun dana zakat 

serta mendistribusianya yang lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan 

syariat. 

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dan 

LAZNAS BMH Ponorogo. 

3. Sebagai acuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat kepada orang 

yang benar-benar berhak menerima zakat. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan mengenai peran strategis yang 

dilakukan oleh amil pada lembaga pengelola zakat dimasa datang. 

 

F. Telaah Pustaka 
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 Telah banyak penelitian ataupun tulisan tentang zakat, baik secara 

teoritik maupun praktis dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantara 

penelitian dan tulisan tersebut yang menurut penulis relatif terkait dengan 

tulisan ini diantaranya ditulis oleh Andri Suminingsih pada tahun 2006, 

Mahasiswa STAIN Ponorogo jurusan Syariah Program Study Muamalah 

dalam sebuah penelitian yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Distribusi Zakat pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Bina Umat Mandiri 

Kabupaten Ngawi”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana zakat yang 

dihimpun oleh Lembaga tersebut didistribusikan kepada mustahik sudah 

sesuai dengan Hukum Islam.
27

 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Ririn Tri Puspita Ningrum pada tahun 

2010, dalam skripsinya yang berjudul ”Persepsi Muzzaki Terhadap Strategi 

Optimalisasi Fungsi Lembaga Amil Zakat (Study kasus pada LAZ Umat 

Sejahtera Kab.Ponorogo), menyatakan bahwa persepsi muzzaki terhadap 

strategi kinerja, strategi pengumpulan dana zakat pada LAZ Umat Sejahtera 

Kab.Ponorogo sudah baik dan sesuai dengan konsep manajemen lembaga 

Amil Zakat, hanya saja pada sisi strategi pemasaran persepsi muzzaki belum 

sesuai dengan konsep manajemen Lembaga Zakat.
28

 

 Atik Abidah, Dosen Syariah STAIN Ponorogo-Jatim. Dalam sebuah 

penelitian ”Zakat Filantropi Dalam Islam, Refleksi nilai spiritual dan 

charity, pengelolaan zakat oleh negara dan swasta”. menyatakan bahwa 

                                                           
27Andri Suminingsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap distribusi zakat pada Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) Bina Umat Mandiri Kab.Ngawi,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006), 85. 
28Ririn Puspita Ningrum, “Persepsi Muzzaki Terhadap Strategi Optimalisasi Fungsi Lembaga 

Zakat: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Kab.Ponorogo, “(Skripsi, Stain 

Ponorogo, 2010), 46. 



 

 

  

16 

pengelolaan zakat pada BAZ jauh lebih efektif dibandingkan dengan LAZ 

(Study pada LMI dan BMH madiun). Hal ini dikarenakan BAZ ada dukungan 

dari Pemerintah Kota Madiun, baik dari sisi pengumpulanya maupun dana 

operasional dan sarana prasarananya.
29

 

 Shofyan Hanafi, Mahasiswa Stain Ponorogo 2013 dalam penelitianya  

yang berjudul strategi lembaga amil zakat berbasis muhammadiyah  

(lazismu) magetan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq menyatakan 

bahwa, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Magetan, 

mustahiq diberdayakan kesejahteraanyamalalui strategi-strategi yang telah 

dibangunnya.
30

 

 Dari beberapa penelitian diatas nampak belum ada yang secara khusus 

membahas tentang peran ‟Amil pada pengelolaan zakat di LAZISMU dan 

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo. Oleh karena itu penelitian ini 

hendak mengisi kekosongan tersebut dalam rangka memperkaya informasi 

tentang pengelolaan zakat, sehingga zakat dapat benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh kaum yang berhak menerima dalam bentuk karya ilmiah 

yang berjudul ”PERAN ‟AMIL PADA PENGELOLAAN ZAKAT 

INFAK SEDEKAH (Study Pada Lembaga ‟Amil Zakat Muhammadiyah 

(LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Ponorogo). 

 

                                                           
29

Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam, Refleksi nilai spiritual dan charity (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2011), 163. 
30

Shofyan Hanafi, “Strategi Lembaga Amil Zakat Berbasis Muhammadiyah (Lazismu) 
Magetan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq, “(Skripsi, Stain Ponorogo, 2013), 57. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 

pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada 

aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.
31

 

Dimana cara atau proses keadaan dan waktu yang berkaitan dengan 

tindakan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan nondoktrinal yang dilengkapi 

dengan pendekatan doktrinal.
32

Kedua pendekatan tersebut merupakan 

pendekatan kombinasi agar dapat berfungsi saling menunjang dan 

melengkapi (komplementaritas). Penggunaan pendekatan ini diharapkan 

dapat menjelaskan secara obyektif segala permasalahan dalam penelitian, 

yaitu bagaimana pola pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZNAS 

BMH Cabang Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berpusat pada Lembaga  Amil Zakat Infak Sedekah 

Muhamadiyah (LAZISMU) Cabang Ponorogo yang beralamat di 

Kompleks Pimpinan Daerah Muhamadiyah Ponorogo Jalan Jawa 

Kelurahan Mangkujayan Kota Ponorogo dan Lembaga Amil Zakat 

Nasional Baitul Maal Hidayatulah (LAZNAS BMH) Cabang Ponorogo 

yang beralamat di Jalan Semeru No.63 Nologaten Ponorogo. 

                                                           
31

H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 

1996),109. 
32

Ibid. 
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4. Data Dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Kepala Cabang  

LAZISMU Ponorogo yaitu Bapak Zulkarnaiandan LAZNAS BMH 

Ponorogo Bapak Nur Kholis. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder ini berasal dari karyawan LAZISMU Ponorogo yaitu 

Bapak Rayid sebagai Bendahara dan Bapak Bonaji sebagai sekretaris, 

sedangkan data sekunder pada BMH yaitu Bapak Teguh Santoso 

selaku kepala program dan pendayagunaan, Bapak Abdullah selaku 

keuangan dan karyawan lainnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 

beberapa cara yaitu : 

a. Orientasi awal, pada tahap ini peneliti melakukan studi kepustakaan 

dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

literatur lainya yang berhubungan dengan fokus permasalahan.
33

Selain 

itu peneliti juga melakukan observasi awal untuk memperoleh 

gambaran umum yang menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam 

fokus permasalahan yang akan diteliti, seperti wawancara gambaran 

umum LAZISMU dan BMH serta peran amil di dalamnya. 

                                                           
33

Ibid.,110. 
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b. Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel-variabel yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-

buku, peraturan notulen rapat, job diskripsi, program-program, catatan 

harian dan sebagainya.
34

 Metode ini dapat dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang 

berkaitan dengan masalah penelitian seperti laporan keuangan, 

majalah bulanan, notulen rapat dan perangkat pendukung lainya. 

c. Wawancara, pada teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan 

tokoh lembaga atau para fungsionaris. 
35

Khususnya pihak pengelola 

zakat yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah 

yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai pola pengelolaan 

zakat. 

d. Selain dokumentasi dan wawancara, peneliti juga melakukan 

pengamatan langsung mengenai proses pola pengelolaan zakat yang 

meliputi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZISMU 

dan LAZNAS BMH Cabang Ponorogo. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui secara pasti dan langsung pola pengelolaan zakat pada 

lembaga tersebut. 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman masing-masing 

                                                           
34

Ibid. 
35

Ibid. 
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data.
36

 Selain itu untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya 

dilakukan dengan teknik triangulasi,
37

 yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Teknik 

Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan 

melalui sumber lain.Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan 

dengan cara : pertama, membandingkan antara hasil observasi dan 

wawancara; kedua, dengan membandingkan apa yang dikatakan 

pelaku kepada peneliti dan kepada orang lain dan ketiga, dengan 

membadingkan pendapat seseorang dengan berbagai pendapat yang 

lain atau dengan teori. Dan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan 

terhadap data-data yang diperoleh, selalu dilakukan pemeriksaan dan 

pengecekan secara kontinyu pada setiap proses penelitian yang 

dilakukan.
38

 

b. Organizing, Data yang dikumpulkan dilapangan selanjutnya diolah 

dan dianalisis dengan langkah-langkah; membuat kategori untuk 

mengklasifikasi jawaban sebagai kerangka analisa data.
39

Pada langkah 

selanjutnya dilakukan pengolahan data secara kualitatif dengan cara 

mendriskripsikanya seutuh mungkin dengan mengupayakan storying 

mendekati realitas sosial yang terjadi.  

                                                           
36

Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153. 
37

Soedjono, Metode Penelitian: suatu pemikiran dan penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), 56. 
38

Ibid. 
39

Soetandjo, Metode-metode penelitian masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1981), 328. 
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c. Analiting yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, 

menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, thema atau 

katagori.
40

Selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif, meliputi analisa 

data dan analisis komparatif dari kedua objek penelitian, yaitu 

LAZISMU dan LAZNAS BMH Cabang Ponorogo. Dengan membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan 

realitas pola pengelolaan zakat, infak, sedekah pada kedua lembaga 

tersebut kemudian mengkomparasikan pola pengelolaanya dengan 

teori tertentu. 

7. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

komparatif yaitu dengan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta dan relitas pola pengelolaan zakat, infak, sedekah 

pada kedua lembaga tersebut kemudian mengkomparasikan pola 

pengelolaanya dengan teori tertentu.
41

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

 Agar kajian dalam penelitian ini menjadi terarah dan saling terkait antara 

bab dengan bab yang lain dan antara sub bab dalam  satu bab, maka penulisan 

penelitian ini seluruhnya terdiri dari lima bab yang dapat disistematiskan 

sebagai berikut : 

 

                                                           
40

Ibid. 
41

Soetandjo, Metode, 329. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tinjauan pustaka, tujuaan penelitian, teknik analisa data dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT 

 Bab ini merupakan landasan teoritis untuk mengkaji masalah yang telah 

diangkat. Didalamnya memuat tentang pengertian zakat, dasar hukum dan 

tujuan zakat, syarat wajib zakat dan harta yang wajib dizakati,  

profesionalisme amil zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

 

BAB III : LAZISMU DAN LAZNAS BMH CABANG PONOROGO 

 Bab ini merupakan kajian tentang sejarah singkat LAZISMU dan 

LAZNAS BMH Cabang Ponorogo, profile lembaga (visi-misi, struktur 

kepengurusan), peran ‟Amil dalam strategi pengumpulan dana ZIS, peran 

‟Amil dalam strategi pendistribusian dan pendayagunaan, Pola dan Strategi 

peningkatan kualitas ‟Amil, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan 

profesionalisme ‟Amil dan usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya. 

BAB IV : ANALISA TERHADAP PERAN ‟AMIL PADA 

PENGELOLAAN ZAKATINFAK SEDEKAH (Study Pada Lembaga ‟Amil 

Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Dan Lembaga ‟Amil Zakat Nasional Baitul 

Maal Hidayatullah (Bmh) Ponorogo). 
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 Bab ini berisi tentang rumusan-rumusan analisa data mengenai peran 

‟amil terhadap pola dan strategi serta upaya yang dilakukan dalam 

penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) pada 

Lembaga ‟Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan LAZNAS Baitul 

Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT 

 

F. Pengertian Zakat 

 Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa arab al-zakāt yang berarti 

suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, subur, berkah, baik dan 

terpuji.
42

 Namun para fuqaha mengartikanya berbeda-beda. Pertama, zakat 

an-numuw yang berarti tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu 

Muhammad Ibnu Qutaibah.
43

 

 Kedua, zakat bermakna al-thahuru yang berarti membersihkan atau 

mensucikan, demikian menurut Abu Hasan al-wahidi dan Imam 

Nawawi.
44

Ketiga, bermakna al-Barakatu atau berkah, artinya orang yang 

selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh 

Allah SWT. Menurut istilah shara‟, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya.
45

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat 

menurut fuqaha dimaksudkan sebagai penunaian hak yang wajib atas harta 

yang dimiliki. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang 

wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
46

 

 

                                                           
42

Muhammad Ridwan Yahya, Buku Pintar Praktis Fikih Dan Amaliyah Zakat (Jakarta : 

Pustaka Nawaitu, 2006), 13. 
43

Atik Abidah, Zakat Filantropi dalam Islam (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 

2011),15. 
44

Ibid. 
45

Yusuf Qardlawi, Fiqh al-Zakat (Beirut : Muassanah al-Risalah, 1973), Juz 1, 58. 
46

Ibid., 85. 
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G. Dasar Hukum 

Surat ar-Rum ayat 39 : 

ِل َ َ آ  ََ يَۡ بُوْ  ِ  َ   ٱ َااِ  َ   َۡ تُم ِ ي ِربا ٱِ َۡ بَُوْ  فِٓي  َۡ َو   َ َ آ َ   َۡ تُم ِ ي  َٱِ   فَ

ۺ  ُِ يُ  َ  َ ۡجهَ  ٓئَِ   ُُم  َٱِ َزَ و    ٩ ۡٱُمۡضِ  ُو َ  فَأُْ ٱَ 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya)”.47 

   

 Surat at-taubah ayat 103 : 

ٱِِ ۡم َ َ  َۻ  ُ َ ُِ  ُۡم َ  َُ ِ  ِ م بِ َا َ َ ِل َ  َۡ ِ ۡم  إَِ  َ  َو  ََ  َسَ ٞي ٱَ ُۡم  ُ  ۡ    ِ ۡي  َۡ َو 

   َسِم ٌع َ  ِ ٌم  َٱُ  َ 

 ”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”.48
 

 

H. Tujuan Zakat 

 Tujuan yang hendak dicapai dari zakat adalah mengatasi kebutuhan dasar 

hidup kelompok lemah, untuk mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan 

pada keadilan dan kemanusiaan. Zakat juga termasuk pada al-Ibadah al-

Māliyah al-Ijtima‟iyyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi 

dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat (dalam pengertian yang luas), baik dibidang pemenuhan 

                                                           
47

Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama RI. (Bandung : PT.Sygma examedia 

arkanleema, 2011), 408. 
48

Ibid.,203. 
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kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.
49

 

Demikian juga zakat bertujuan untuk menumbuhkan etos kerja, sebagaimana 

dinyatakan dalam surat al-Mukminun ayat 1-4. 

ِشُ وَ   ٱَِ ييَ   ۡٱُمۡ ِ  ُو َ   َۡف ََح  َ ۡ  ََ ِِ ۡم َ     ٱ َۡ وِ   ُۡم َ ِي  ٱَِ ييَ    َ   ُۡم فِي َ 

ِ  ُوَ  َ  ٱَِ ييَ  ُ ۡ ِ ُضوَ   ِۺ فَ      ُۡم ٱِ َ َ و 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-

orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya (2) Dan orang-orang yang 

menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) Dan 

orang-orang yang menunaikan zakat (4).”(QS.Al-Mukminum : 1-4).
50

 

 

 Zakat juga bertujuan untuk menumbuhkan etika kerja, dalam pengertian 

meluruskan dan membersihkan cara-cara dalam melakukan kegiatan usaha 

dan mendapatkan rizki. Selain itu zakat bertujuan pula untuk mengaktifkan 

dan mengefektifkan kegiatan dakwah, sebagaimana dalam al-Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 273. 

ََ يَۡ تَِ  ُ وَ  َضۡ با فِي  َٱِ   ُۡحِلُ  ْ  فِي َس۹ِ ِل ٱِۡ  ُ ََ  ِٓ  ٱَِ ييَ   يَۡحَ ۹ُ ُُم  ۡٱَۡر ِ  

ََ يَ ۡ  َ ُوَ   ٱتََ  ُ ِ   َۡغ ِ َآَ  ِ َي  ۡٱَ اِ لُ   إِۡٱَحافا  َ َ ا  ُ  ِ ُوْ  ِ ۡي  ٱ َااَ   َۡ ِ فُ ُم بِِ  َم  ُۡم 

  ٧ َ  ِ ٌم ۦ بِهِ  َٱَ َ ۡ   فَإَِ  
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 

Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. 

Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta 

kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 

nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” 
(QS.Al-Baqarah : 273).
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 Zakat dikategorikan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi 

ruhiyyah dan dimensi maliyyah.
52

Dimensi ruhiyyah,  zakat dapat 

membersihkan jiwa pelakunya (muzakki) dari sifat bakhil, kikir dan tamak 

agar tumbuh rasa solidaritas terhadap golongan lemah ( huafa). Dimensi 

Maliyyah, zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan orang kaya yang 

menjadi hak orang miskin serta dapat meratakan fungsi kekayaan dalam 

kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal.
53

 

I. Syarat Wajib Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati 

 Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut : 

1. Islam  

Seorang muzakki disyaratkan Muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat 

bagi orang kafir.
54

 

2. Merdeka 

Zakat tidak wajib atas budak, hal ini sesuai dengan ucapan Umar Ibnu 

Khattab, “Tiada zakat didalam harta hamba sahaya, sampai ia 

bebas”.55
Adapun Syarat-syarat kekayaan harta yang wajib dizakati adalah 

sebagai berikut : 

a. Milik Penuh atau sempurna 

  Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh atau sempurna adalah 

bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan 

seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. 
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56
Demikian pula, harta yang wajib dizakatkan disyaratkan harus 

bersumber dari sesuatu yang halal, hal ini sesuai dengan perkataan 

Rasulullah Saw, “Zakat tidak diterima dari harta hasil penipuan” 

(HR.Muslim). 

b. Berkembang atau berpotensi untuk berkembang 

  Bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat 

mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi 

pengurangan nilai atas capital asset.
57

Oleh karena itu, tidak diwajibkan 

zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, 

peralatan dan sebagainya, karena semua itu termasuk dalam kategori 

kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif).  

c. Mencapai nishab 

  Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat 

dikategorikan sebagai aset wajib zakat.
58

 Hikmah adanya penentuan 

syarat ini adalah bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas 

orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk 

berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.
59

 

Sehingga Nabi Saw bersabda, “Zakat hanya dibebankan ke atas 

pundak orang kaya”.60
 

d. Lebih dari kebutuhan biasa 

                                                           
56

M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta : Kencana Prenada Media 
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Hal inilah yang menandai bahwa seseorang bisa disebut kaya dan 

menikmati kehidupan yang tergolong mewah apabila ia mempunyai 

harta yang melebihi dari kebutuhan pokok/rutin.
61

 Adapun hikmah dari 

persyaratan ini adalah bahwa syarat surplus (lebih dari kebutuhan 

biasa) dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila telah terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan primer. 

e. Bebas dari hutang 

  Asset wajib zakat adalah asset yang sudah dikurangi utang. Hal ini 

berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang 

meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang 

berhak menerima zakat. Namun demikian, dilain pihak jumlah asset 

dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi asset wajib zakat 

bagi si pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang).
62

 

f. Haul (berlalu satu tahun) 

  Artinya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah 

berlalu massanya sampai dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan 

setahun ini hanya berlaku buat ternak uang dan perniagaan yaitu 

kelompok harta yang akan dimasukkan ke dalam istilah “zakat 

modal”.Akan tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, 

harta karun dan lainya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan setahun 

dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat 
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pendapatan”. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Saw yang manyatakan, 

“Tidak ada zakat atas kekayaan sehingga berlalu satu tahun”.63
 

J. Profesionalisme Amil Zakat 

1. Definisi „Amil Zakat 

 Kata „amil berasal dari kata „amala - ya‟malu yang diterjemahkan 

dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.64
 „Amil juga bisa diartikan 

sebagai orang yang mengumpulkan, juru tulis, dan yang membagi-

bagikan. Menurut Muhammad Ja‟far memberikan definisi bahwa „amil 

adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari 

orang-orang yang wajib berzakat dan membagikanya kepada yang berhak 

menerimanya.
65

 Sedangkan Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah 

mendefinisikan „amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, 

kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, termasuk 

menyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus 

administrasinya.
66

 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa „amil zakat adalah 

orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau 

yayasan untuk mengurusi zakat. Atas kerjanya tersebut seorang „amil 

zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat. 

2. Kriteria „Amil Zakat 
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Dalam surat At-taubah ayat 103 Allah Swt berfirman : 

ٱِِ ۡم َ َ  َۻ  ُ َ ُِ  ُۡم َ  َُ ِ  ِ م بِ َا َ َ ِل َ  َۡ ِ ۡم  إَِ  َ  َو  ََ  َسَ ٞي ٱَ ُۡم  ُ  ۡ   ِ ۡي  َۡ َو 

   َسِم ٌع َ  ِ ٌم  َٱُ  َ 

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

membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. 

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

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
67

 

 

 Maksud ayat Khudh ( ۡ  ُ) diatas adalah Ambillah atas nama 

Allah sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang 

hendaknya mereka serahkan dengan  penuh kesungguhan dan ketulusan 

hati, dari sebagian harta mereka (muzakki), bukan seluruhnya, bukan pula 

sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik.
68

Jadi tugas seorang amil 

adalah mengambil zakat atau jemput bola tidak hanya menunggu muzakki 

datang. 

 Kemudian maksud ayat (  Dan berdoalah untuk(َ َ ِل َ  َ ِ مْ 

merekaMaksudnya, berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampunan 

untuk mereka
69

 guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan 

memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.
70

 

 Agar tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang professional maka 

diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau „amilnya. Ulama 

berbeda pendapat mengenai perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi 
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oleh seseorang yang diangkat sebagai „amil zakat. Muhammad Amien 

Rais mengungkapkan bahwa syarat menjadi „amil itu hanya ada dua yaitu 

orang-orang memahami ajaran Islam dengan baik dan memiliki 

kejujuran.
71

 Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa syarat-syarat 

menjadi „amil adalah72
 Muslim, baligh dan terpercaya, mengetahui 

hukum-hukum zakat dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya.Sedangkan menurut Yūsūf Qar awi
73

syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk menjadi seorang pengelola zakat atau „amil zakat adalah 

sebagai berikut : 

a. Beragama Islam atau muslim.  

b. Mukallaf (dewasa) yang sehat akal pikiranya dan harus bertanggung 

jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai „amil. 

c. Jujur, karena „amil menerima amanat harta kaum muslim, jangan 

sampai disalahgunakan. 

d. Adil, yaitu tidak boleh memungut zakat dengan perhitungan yang 

ringan kepada orang yang dicintai atau keluarganya dan tidak dzalim 

terhadap orang yang tidak disukai. 

e. Mengerti dan memahami hukum dan fiqh zakat. 

f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya 

laki-laki. 

                                                           
71Lestari, „Amil, 31. 
72

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung : Mizan, 1992), 328. 
73Yūsūf Qarḍawi, Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 

Berdasarkan Qur‟an Dan Hadits terj. Salman Harun dkk (Bogor : Pustaka Lentera Antar Nusa, 

1973), 556. 



 

 

  

33 

g. „Amil itu seorang merdeka dan bukan hamba. 

  Sedangkan menurut fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 

08 Tahun 2011 menyatakan bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh „amil zakat adalah sebagai berikut : 

a. Islam 

b. Mukallaf 

c. Amanah 

d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal 

lain yang berkaitan dengan tugas „amil zakat.74
 

„Amil zakat memiliki peran yang luar biasa terhadap sistem zakat, 

bahwa sistem zakat mempunyai ketergantungan pada profesionalisme 

„amil. Secara konsep dapat dipahami semakin tinggi tingkat 

keprofesionalan „amil maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan 

mustaḥiq.
75

 

3. Pengangkatan „Amil Zakat 

  Sesuai dengan namanya, profesi utama „amil zakat adalah 

mengurusi zakat. Jika memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan 

sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan 

utamanya yaitu sebagai „amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta 

tenaganya dicurahkan untuk mengurusi zakat tersebut, sehingga dia berhak 

mendapatkan bagian dari dana zakat. 
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  ‟Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh negara, 

organisasi, lembaga, atau yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara 

serabutan dan tanpa pengawasan. Dasar pengangkatan ‟amil zakat ini 

adalah Hadits Abu Humaid as-Sa‟idi : 

ل جًم ل ّّ س ل لي ل ّّ لا ّّ لص ِّ للالنّ لاس ت لق ن ل ّّ ِلا ل لالّس لأِلُي

لجلسلِل ًّ لف لِلق الأ اللُل ل لق لق ّ لفل ق ّلالّص ل بيّ لاْ لاب ل دليق اْ

ل ءلب لج َّ لا لشي لم لأح خ لَلي فِلبي ل ّّ ا لَل لأ ل لُ لفين لأم لبي لأ لأبي بي

ل ّّ لح لبي ف ُّل ل ي ةل لش لأ لخوا ةلل لبق ءلأ غ ل رال لب لَ لا قبت ّل ل لَ م لالقي يو

ل ً ل للبلّ  ّ ل لاالّ للبلّ  ّ ل لاالّ ةلاب ي ف ل أين  

“Dari Abu Humaid as-Sa‟idi radhiyallahu „anhu berkata : Nabi 
shallallahu a‟laihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku 

al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika 

datang dari tugasnya, dia berkata: “Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini 

dihadiahkan untukku”. Beliau bersabda : “Cobalah dia duduk saja di 
rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang 

memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-

Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia 

akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa 

unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang 

mengembik”. Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat 

oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): “Ya Allah bukan kah 
aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan”, sebanyak tiga 
kali.“ (Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim).

76
 

 

4. Tugas dan Kewajiban ‟Amil Zakat 
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  Berdasarkan fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 08 tahun 

2011tentang ‟Amil zakat dijelaskan bahwa Amil zakat memiliki tugas :
77

 

a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, 

penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, 

dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. 

b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, 

serta pengamanan harta zakat. 

c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar 

sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk 

pelaporan. 

Tugas „amil zakat juga bisa dikelompokkan menjadi Sembilan bagian, 

yaitu :
78

 

a. Sa‟i, yaitu mengambil zakat 

b. Kātib, yaitu orang yang mencatat harta zakat 

c. Qāsim, yaitu pembagi zakat 

d. Hasyir, yaitu mengumpulkan semua orang yang wajib zakat 

e. Ᾱrif, yaitu mengetahui nama-nama orang yang berhak menerima zakat 

f. Hāsib, yaitu mampu menghitung zakat 

g. Jundi, yaitu orang yang mempertahankan harta zakat 

h. Jabir, yaitu orang yang memaksa untuk mengeluarkan zakat 

  Selain itu „amil zakat juga berkewajiban untuk mendoakan orang 

yang membayar zakat. Doa ini dimaksudkan untuk memotivasi orang yang 
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membayar zakat  agar segera dan istiqomah membayar zakat. Doa juga 

dimaksudkan untuk menjalankan perintah Allah SWT sebagaimana 

diterangkan dalam Surat At-Taubah : 103. 

  Tentang pengertian “Dan mendoalah untuk mereka”, ada 

perbedaan pendapat. Pertama, mohonkanlah ampun bagi mereka. Kedua, 

berdoalah kebaikan bagi mereka, ini merupakan pendapat jumhur ulama. 

Sedangkan makna ayat “Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka”, ada empat penakwilan : Pertama, 

sebagai pendekatan kepada Allah Swt, ini pendapat Ibnu Abbas r.a. 

Kedua,  sebagai rahmat bagi mereka, ini pendapat Talhah. Ketiga, sebagai 

penguat keimanan mereka, ini pendapat Ibnu Qutaibah. Keempat, sebagai 

pemberi keamanan bagi mereka.
79

 

  Pengelolaan zakat oleh „amil yang professional akan membantu 

cita-cita dan harapan masyarakat bersama yaitu dapat mengentaskan 

kemiskinan, sehingga keberadaan Lembaga Amil Zakat harus di support 

sedemikian rupa. Bentuk kontribusi dan dukungan yang bisa diberikan 

diantaranya adalah muzakki membayar zakat melalui „amil Lembaga Amil 

Zakat, karena ketika muzakki membayar zakat melalui Lembaga Amil 

Zakat  ada beberapa kelebihan diantaranya adalah untuk menjamin 

kepastian dan kedisiplinan pembayar zakatdan menjaga iffah(perasaan 

rendah diri) para mustaḥiq apabila berhadapan langsung dengan dengan 

muzakki. 
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  Sebaliknya, apabila membayar zakat langsung dari muzakki kepada 

mustaḥiq, maka akan terabaikannya hal tersebut diatas juga hikmah dan 

fungsi zakat terutama yang berkiatan dengan kesejahteraan umat akan sulit 

terwujud, meskipun secara hukum syariah sah dan boleh. 

K. Pendistribusian Dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) 

 Pelaksanaan pendistribusian zakat didasarkan pada firman Allah SWT 

yang terdapat dalam surat at-Taubah: 60, 

ِ  يِ  ٱِۡ  ُ ََ  ِٓ   َ  ٱَلَ  َ  ُ ۞إِنََما  ِم ِ يَ   َ  ۡٱَمَ     ٱِ  َااِ   ُ ُوبُ ُۡم َ فِي  ۡٱُمَ ٱَ َۻِ  َ  َۡ  َا  َ  ۡٱَ  

ِ ِ  يَ  َ    ٦ َ  ِ ٌم َحِ  ٞم  َٱُ   َ  َٱِ   فَِ يَضۻ ِ َي  ۡب ِ ٱَ ۹ِ ِل    َ  َٱِ  َ فِي َس۹ِ ِل  ۡٱَ  

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana
”80

 
  

 Ayat ini menyebutkan ada delapan golongan orang yang berhak 

menerima zakat, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang 

memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, 

meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal.
81

 

2. Miskin 

                                                           
80

Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama RI (Bandung : PT.Sygma examedia 
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Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat 

menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat 

mencukupinya.
82

 

3. „Amil 

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pengelolaan zakat.
83

 

4. Muallaf 

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau 

keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat 

jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan 

akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.
84

 

5. Riqab 

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam 

pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam 

yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus 

menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak 

mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di 

dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.
85

 

6. Al-Gharim 
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Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk 

membayar hutangnya
86

 Maka dengan zakat diharapkan dapat 

dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. 

7. Fi-Sabilillah 

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa 

memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas fi-

sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum 

Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan 

dengan Islam.
87

 Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada 

kegiatan ketentaraan saja. 

8. Ibn as-Sabil 

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan 

tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi 

zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksuddan tidak 

sedang dalam perjalanan maksiat.
88

 

L. Pendayagunaan Dana ZIS 

  Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat 

kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. 

Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, 

sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 
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bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat 

yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok 

muzakki.
89

 

  Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus 

segera disalurkan kepada para mustaḥiq sesuai dengan program kerja lembaga 

„amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustaḥiq 

sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan 

yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini : 

   Pertama : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada 

orangyang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat 

insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk 

sementara.Kedua : pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih 

mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang 

bertujuan agar mustaḥik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan 

diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.
90

 

   Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-

baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan 

pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara 

konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat 

digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustaḥikdalam 

bentuk apa adanya secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian 

ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibn sabil atau fakir miskin yang 
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memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, 

pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia 

tidak akan terlantar lagi di hari depannya.  

   Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan 

mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, 

serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini 

harus dipertimbangkan secara matang oleh „amil. Apakah seseorang yang 

diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat 

orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana 

zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang 

penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan 

hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.
91

 

   Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi, dalam bukunya 

yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, menyatakan bahwa juga diperbolehkan 

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk 

kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan 

fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang 

masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat 

digantikan lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat (BAZ). Dalam 

pendayagunaan dana zakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu :  

1. Diberikan hanya yang termasuk dalam delapan asnaf. 

2. Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.  
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3. Sesuai dengan keperluan mustaḥiq (konsumtif atau produktif).  

 Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan 

pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk 

perbaikan kesejahteran mustaḥiq menjadi muzakki, melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengambangan 

ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, 

program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah 

masyarakat.
92

 

 

M. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat 

 Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja 

manajemen BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran 

kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga 

prinsip yang dianutnya. Pertama,amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak 

yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat.
93

 Hal ini disebabkan setelah 

menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya 

lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para „amil zakat. Tanpa 

adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa terancam hancur seperti 

hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya 

moral para pelaku ekonomi. Apalagi dana yang dikelola organisasi pengelola 

zakat adalah dana sukarela dan secara esensial adalah milik mustaḥiq. 
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 Kedua, Profesional.Sifat amanah saja belumlah cukup. Sifat amanah 

seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaanya. BAZ dan LAZ 

perlu dijadikan sebagai lembaga profesi,bukan lembaga pengelola tradisional 

yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolaanya tidak digaji. Untuk 

menjadi professional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus 

terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu 

dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untu mengelola dana zakat 

secara baik dapat dicurahkan. „Amil zakat yang professional tidak mencari 

tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaanya selaku amil 

zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan 

memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.
94

 

 Ketiga , Transparan. Dengan transparanya pengelolaan zakat, maka akan 

tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya 

melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak 

eksternal organisasi seperti muzakki maupun masyarakat secara luas. 

Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan 

masyarakat.
95
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BAB III 

PERAN „AMIL PADA PENGELOLAAN ZIS  

(ZAKAT INFAK SEDEKAH) DI LEMBAGA „AMIL ZAKAT 

MUHAMMADIYAH DAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH 

PONOROGO 

N. Lembaga„Amil Zakat InfakSedekahMuhammadiyah (LAZISMU) 

Ponorogo 

1. Sejarah Singkat  

  Lembaga ‟Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah yang 

selanjutnya disebut sebagai LAZISMU berdasarkan Surat Keputusan 

(SK) Menteri Agama No. 457 tahun 2002 merupakan lembaga pengelola 

zakat infaq maupun shodaqoh yang terhimpun pada jejaring Lazis 

Muhammadiyah Pusat. Jejaring LAZIS Muhammadiyah adalah 

konsolidasi lembaga-lembaga pengelola ZIS yang bersepakat bersama 

LAZIS Muhammadiyah mewujudkan masyarakat 

utama(baldatuntoyyibah) dan merupakan bentuk korporasi lembaga-

lembaga pengelola ZIS yang terdiri atas institusi berbasis teritori 

kabupaten/kota dan perusahaan/institusi dalam koordinasi LAZIS 

Muhammadiyah.
96

 

  Didirikan oleh PimpinanPusatMuhammadiyah pada tahun 2002 

yang ditandai dengan penandatangan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi‟i 

Ma‟arif, MA (Buya Syafi‟i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri 
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Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional 

melalui SK No. 457/21 November 2002.Sebagai salah satu Jejaring 

LAZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LAZISMU Ponorogo disahkan 

dan langsung berada dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

setempat pada tahun 2008. Dalam menciptakan brand image lembaga, 

LAZISMU memakai nama Muhammadiyah yang diikuti dengan nama 

daerah atau kabupaten sebagai salah satu bentuk komunikasi publik yang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah (territory). 

  Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh 

Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang 

tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan 

program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran serta 

bekerja sama dengan institusi lain. 

 

2. Visi Dan Misi
97

 

Visi : Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya 

Misi : 

a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan 

transparan 

b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif 

c. Optimalisasi pelayanan donatur 
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3. Struktur Organisasi
98

 

Badan Pengawas& Syariah :DR. Ahmad Munir, MA 

       Drs. Abidin Cahyono, M.Si 

Badan Pelaksana  : 

a. Direktur   : Zulkarnaen, S.Pd.I 

b. Sekretaris   : Bonaji,S.Pd 

c. Admin & Keuangan  : Rasyid, A.Ma 

d. Devisi Penghimpunan : Dewi Pertiwi 

       Setyo Utomo 

e. Devisi Program &Pendayagunaan : Drs. Sugeng Wibowo, M.H 

 

4. Peran ‟Amil dalam Pola Dan Strategi Pengumpulan ZIS :
99

 

  Dalam pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Ponorogo, ‟Amil 

memberikan kemudahan kepada para muzzaki /donatur dalam melakukan 

transaksi. Diantara kemudahan tersebut adalah : 

a. Transfer Via Rekening. 

Layanan ini diberikan oleh ‟amil kepada para muzakki atau donatur 

untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran ZIS, baik melalui 

internet banking atau transfer. 

b. Memanfaatkan Jaringan Muhammadiyah yang tersebar disetiap amal 

usaha dalam lingkup daerah (Kota dan Kecamatan/Ranting) sebagai 
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unit pengumpul zakat  (UPZ).Dalam hal ini ‟amil berperan untuk 

mensosialisasikan program dan menghimpun dana ZIS. Namun belum 

sepenuhnya amal usaha tersebut dimanfaatkan dengan baik, karena 

masing-masing amal usaha juga melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana ZIS sendiri. Seperti amal usaha kesehatan (rumah 

sakit, klinik) dari setiap gaji karyawan sudah dipotong untuk dana 

zakatnya begitu pula untuk pendistribusianya dilakukan mandiri oleh 

unit kerohanianya, Pendidikan dan Ekonomi (Supermarket, Bank) 

juga sama sebagaimana amal usaha kesehatan.  

c. Layanan jemput zakat 

Layanan ini diberikan kepada donatur/muzakkimalalui call center yang 

aktif untuk penjemputan donasi. 

d. Sosialisasi dengan masyarakat melalui rumah ke rumah (door to door) 

berdasarkan data referensi warga muhammadiyah dan simpatisan. 

e. Membagikan majalah bulan Matahati (dari LAZISMU pusat) kepada 

muzakki dan calon muzakki untuk memantapkan bahwa LAZISMU 

Ponorogo bagian dari LAZISMU Pusat. 

f. ‟amil membuat Web dan Blog LAZISMU Ponorogo untuk 

memudahkan publik mengakses perkembangan LAZISMU Ponorogo 

baik dari sisi program pendayagunaan maupun informasi lain. Namun 

untuk web LAZISMU Ponorogo tidak ada yang fokus mengelola 

dengan maksimal sehingga tidak selalu up date dan terkesan mati. 
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g. Memfasilitasi seluruh ‟Amil dalam penyediaan sarana promosi sesuai 

dengan kecenderungan masing-masing donatur. 

h.  Mengambil donasi tepat waktu sebagaimana kesepakatan ‟amil 

dengan donatur/muzakki.Inilah peran amil yang paling urgen untuk 

menjemput donasi tepat waktu. 

i. Kerjasama dengan organisasi otonom seperti IMM (Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah) untuk relawan dalam sosialisasi kepada masyarakat. 

j. Membangun kerjasama dengan jaringan muhammadiyah seperti RSU 

Aisyiah, Swalayan Surya, Sekolah Muhammadiyah dan Panti Asuhan 

muhammadiyah yang tersebar di Kota dan kecamatan. 

k. Melakukan silaturahim kepada muzakki /donatur aktif selain jadwal 

pengambilan donasi. 

Dari sekian pola dan strategi yang dilakukan ‟amil di LAZISMU 

Ponorogo hampir 90% donatur /muzakkimemilih untuk di jemput 

donasinya melalui petugas. Hal ini disebabkan karena selain untuk 

mempererat tali silaturahim juga untuk memudahkan 

donatur/muzakki.Melalui strategi dan pola yang dikerjakan ‟amil 

LAZISMU di atas, perolehan penghimpunan dana ZIS pada dua tahun 

terakhir adalah sebagai berikut :
100

 

No Jenis Dana Tahun 2013 Tahun 2014 Periode Per 

1. Zakat  30,208,908,- 47,016,630,- Januari- 

Desember 2. Infak Sedekah 61,543.950,- 76,543,870,- 
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Jumlah 91,752,858,- 123.560,500,-  

Sumber : Laporan Tahunan Lazismu Ponorogo 

5. Peran ‟Amil Dalam Pola Dan Strategi Pendistribusian ZIS.
101

 

 Dalam mendistribusikan dana ZIS, ‟Amil di LAZISMU Ponorogo 

mengemas melalui berbagai program diantaranya sebagai berikut : 

a. Beasiswa.  

Beasiswa ini diberikan untuk siswa dhuafa melalui jaringan sekolah, 

pesantren dan panti asuhan yang tersebar dalam jaringan 

muhammadiyah secara insidental. Dalam hal ini ‟amil berperan 

sebagai berikut : 

1). Mencari data anak asuh penerima manfaat dari beasiswa yang 

akan dicairkan (yatim dan dhuafa). 

2). Mengolah sumber data penerima manfaat beasiswa yang 

kemudian akan dicairkan sesuai dengan tingkat pendidikan. 

3). Mencairkan program beasiswa setiap bulan atau insidental yang 

disesuaikan dengan posisi dana pada keuangan lembaga. 

b. Santunan Kesehatan keluarga Dhuafa, yaitu santunan yang diberikan 

kepada keluarga dhuafa bagi yang mengalami masalah kesehatan. 

Tahapan yang dilakukan ‟amil adalah melakukan survei dan 

mengamati apakah calon penerima santunan tersebut benar-benar 

membutuhkan. Selanjutnya apabila data tersebut benar adanya maka 

santunan akan dicairkan dengan tempo waktu dan insidental. 
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c. BPJS Kesehatan untuk Dai Pesantren Penghafal Al-Qur‟an Ahmad 

Dahlan.Dalam program ini ‟amil memilih 8 (delapan) Dai yang 

kemudian akan ditanggung biaya premi/angsuran setiap bulanya. 

Alasan memilih delapan Dai ini karena kemampuan LAZISMU 

Ponorogo dalam menanggung biaya tersebut. 

d. Madrasah Pemikiran Islam, yaitu seminar dan talk shaw tentang 

pemikiran Islam. Program ini dilaksanakan secara insidental sesuai 

dengan program kerja LAZISMU. Hal ini dibutuhkan kader muda 

muhammadiyah untuk membekali misi dakwah kepada masyarakat. 

Dalam hal ini ‟amil sebagai fasilitator dan bekerjasama dengan 

organisasi otonom muhammadiyah seperti IMM, UNMUH dan amal 

usaha lainya. 

e. Sosial dan Kemanusiaan berupa: 

1). Peduli bencana Alam, hal ini ditunjukkan dengan penggalangan 

dana dan kerjasama dengan IMM atau organisasi kepemudaan 

lainya. 

2). Santunan keluarga miskin, dalam hal ini ‟amil juga bekerjasama 

dengan amal usaha seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dalam 

penyaluran santunan yang diberikan. 

f. Peduli Guru dengan sasaran guru-guru sekolah Muhammadiyah dan 

sekolah Islam swasta lainnya yang notabene masih berada dalam 
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kondisi kekurangan.Bentukprogramnyaadalah 

„amilmenyalurkandanadalambantukinsentifsecara incidental.
102 

 

6. Pola dan Strategi peningkatan kualitas ‟Amil
103

 

  Untuk meningkatkan kualitas para ‟amil, ada beberapa hal yang 

dilakukan diantaranya adalah : 

a. Melakukan pembinaan rutin setiap satu minggu sekali sekaligus 

evaluasi hasil kerja. 

b. Study banding kepada LAZISMU daerah lain yang lebih maju, baik 

dari sisi penghimpunan maupun stategi pendistribusian. Study 

banding ini dilakukan secara berkala pada setiap tahun. 

c. Rakernas, melalui forum ini akan muncul kebijakan dan rencana 

strategis yang berkaitan dengan keberadaan LAZISMU. Karena dalam 

forum rapat ini diikuti oleh setiap perwakilan daerah Kota/Kabupaten 

di seluruh nusantara dan Rakernas ini diadakan setiap dua tahun 

sekali. 

d. Rakorwil, yaitu forum yang diadakan setiap satu tahun sekali oleh 

Wilayah Jawa Timur. Rapat koordinasi wilayah ini juga diiukuti oleh 

setiap perwakilan LAZISMU dimasing-masing wilayah. 

 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan profesionalisme 

‟Amil.104
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  Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja dan profesionalisme 

‟Amil pada LAZISMU Ponorogo yaitu : 

a. Faktor Internal 

1). Memiliki majalah dari LAZISMU pusat yaitu majalah mata hati 

yang terbit setiap bulan. Majalah ini sebagai kekuatan untuk 

meyakinkan donatur bahwa LAZISMU Ponorogo merupakan 

bagian dari LAZISMU Pusat dan benar-benar legal. 

2). Memiliki jejaring dari organisasi induk Muhammadiyah yaitu amal 

usaha (pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, swalayan dan 

lainya) dan organisasi otonom  (IPM, IMM, Hisbul Wathon). 

Dengan jejaring muhammadiyah yang begitu kuat mampu 

memberikan kemudahan bagi LAZISMU untuk melakukan 

penghimpunan dana. Namun belum sepenuhnya jejaring dan amal 

usaha  Muhammadiyah yang begitu kuat bisa dioptimalkan 

dengan baik karena terbatasnya SDM. 

3). Team belum solid, artinya perputaran ‟amil yang masuk dan keluar 

berbanding lurus.‟amil jarang bertahan lama dalam mengemban 

amanah karena mayoritas sebagai tenaga relawan dari IMM 

(Ikatan mahasiswa muhammadiyah) dan organisasi otonom 

muhammadiyah lainnya, sehingga ketika sudah lulus kuliah 

mencari pekerjaan lain. 
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4). Amil kurang profesional.
105

 

Ketidakprofesionalan ini dapat dilihat dari jam kerja kantor. 

Hampir semua ‟amil waktu bekerjanya adalah sambilan, artinya 

‟amil yang bekerja untuk mengurusi dana ZIS ini belum bisa all 

out dan maksimal, karena belum ada yang fokus untuk mengurusi 

LAZISMU Ponorogo. Hampir semua ‟amil bekerja di amal usaha 

muhammadiyah lain seperti dipendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

b. Faktor Eksternal
106

 

1). Edukasi dan kampanye serta sosialisasi zakat kepada masyarakat 

masih kurang. 

2). Kepercayaan kepada lembaga amil zakat yang masih rendah. 

3). Kurang terealisasinya program secara keseluruhan. 

4). Sistem operasional lembaga yang masih kurang profesional yang 

disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang. Hal ini 

dilihat dari keberadaan kantor yang belum representatif. 

 

8. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi
107

 

a. Membangun team yang solid dengan melakukan pembinaan rutin 

dan menerapkan jam kerja yang disiplin dan lebih maksimal. 

b. Meningkatkan pelayanan kepada donatur melalui sistem 

oparasional seperti optimalisasi kantor dan sarana penunjang 

lainya. 
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c. Meningkatkan SDM dengan melakukan edukasi tentang zakat 

melalui jejaring amal usaha Muhammadiyah. 

d. Memupuk rasa kepercayaan donatur/muzakki kepada LAZISMU, 

dengan cara pelaporan keuangan secara rutin dan transparan. 

e. Terealisasinya program dengan tepat sasaran sesuai dengan 

syariah. 

 

O. Lembaga ‟Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH) Cabang Ponorogo 

1. SejarahSingkat
108

 

 BaitulMaalHidayatullahmerupakanorganisasinon profit yang 

tidaklepasdariakarsejarahpendirianPondokPesantrenHidayatullah di 

Balikpapan Kalimantan Timur. 

Berkhidmatmemberdayakanmasyarakatmiskinmelaluipengelolaandanasosi

almasyarakatberupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf), hibahdandana 

halal lainyasesuaidenganketentuansyariah. 

 SeiringdenganperkembanganPondokPesantrenHidayatullah yang 

ditandaidengandibukanyacabang di seluruh Indonesia yang 

saatinitelahmencapaijaringankerja di 

33Propinsi287Kabupaten/KotatermasukjaringanataucabangPondokPesantr

enHidayatullahPonorogo, makadengansendirinyaLembagaAmil Zakat 

NasionalBaitulMaalHidayatullahPonorogohadiruntukmembantukegiatanso
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sialkemanusiaan, pendidikandandakwah yang dilaksanakan di 

PondokPesantrenHidayatullahPonorogo. 

 AwalmulaberdirinyaLembagaAmil Zakat 

NasionalBaitulMaalHidayatullahPonorogo 2011, 

masihmenggunakannamaBaitulMaalHidayatullah Kantor KasPonorogo. 

Nama Kantor KassendiridiperuntukkankepadaBaitulMaalHidayatullah di 

daerah-daerah yang barumerintis, 

sehinggasecaralegalitaspayunghukummasihmengindukkepadaBaitulMaalH

idayatullahKoordinator Wilayah yaituBaitulMaalHidayatullahCabang 

Surabaya sebagaiKorwilJatim. Hal 

inidisebabkanolehminimnyaSumberDayaManusia (SDM) danjumlahdana 

ZIS yang dihimpundi Ponorogo.
109

 

 Kemudiansetelahmengalamiperkembangandandalamrangkamenyesuai

kanstandarpengelolaan,resmilahBaitulMaalHidayatullahKantor 

KasPonorogomenjadi Kantor CabangsebagaibagiandariLembagaAmil 

Zakat Nasional (LAZNAS), berdasarkan SK BMH Pusat No. 45/SK/-

HO/BMH/IV/2015. 

 BaitulMaalHidayatullahmerupakanlembagaamil zakat yang 

bergerakdalampenghimpunandana zakat, infak, sedekah, kemanusiaandan 

CSR perusahaandanmelakukandistribusimelalui program pendidikan, 

dakwah, sosialdanekonomisecaranasional. Padatahun 2001 Menteri 

Agama menerbitkan SK Legalitas No.538 yang mengukuhkan BMH 
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sebagailembagaamil zakat nasional (LAZNAS). 

NamunkiprahnyatelahlebihdahuluberjalanketikaawalberdirinyapesantrenH

idayatullah di GunungTembak Balikpapan Kalimantan Timur. 

Kinidenganhadirnyajaringan70 kantorcabangdiseluruh Indonesia, Laznas 

BMH 

kianmengukuhkanlangkahuntukmemberikankemudahanbagimasyarakatdal

ammenunaikansertamengoptimalkandana ZIS yang terhimpunmelalui 

program yang berorientasipadakemaslahatanumat. 

 MelaluiZiswaf (zakat, infak, sedekahdanwakaf) yang 

terhimpundarikaummuslimin, perusahaanatauinstansi, secaraperlahan-

lahan BMH mewujudkandalamberbagai program kemasyarakatan. 

Melaluiperkembanganyadalambeberapatahun, program-program yang 

dijalankantersebutinsyaAllahdapatmenghadirkansebuahmozaikbesar yang 

sangatindahuntukmasyarakatmuslimdannegeri yang diberkahiAllah  

sebagainegeribaldatuntayyibatunwarabbunghafuur.
110

 

 

2. Profil Lembaga
111

 

A. Visi 

 Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam 

memberikan pelayanan kepada umat. 

B. Misi 

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama. 
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2. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan 

menuju kemuliaan dan kesejahteraan. 

3. Menyebarkansyiar Islam dalammewujudkanperadaban Islam. 

C. Legalitas Formal : 

1. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai Lembaga Amil 

Zakat Nasional (LAZNAS) 

2. Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001 

3. Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2011 

D. Penghargaan dan Apresiasi Lembaga:
112

 

1. The Best Growth Fundrising dari IMZ Award. 

2. Penghargaan rekor MURI sebagai pemerkasa dan penyelenggara 

Sebar Dai Ramadhan  1434 H terbanyak dan terluas seluruh 

pelosok Indonesia. 

3. Diaudit oleh Auditor Independen AR UTOMO. 

 

E. Struktur Organisasi 

STRUKTUR 

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG PONOROGO 

TAHUN 2015 
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 Susunan Pengurus BMH Ponorogo
113

 

1). Dewan Pembina    : DR. Abdul Manan, SE, MM 

       Drs. H.Hasan Ibrahim, MA 

2). Dewan Pengawas Syariah   : Ir. Abu A‟la Abdullah, 

MH.I 

       Asih Subagyo, S.Kom 

3). Dewan Pengurus    : Drs.Wahyu Rahman 

       Moh. Chofadh, S.Ag 

       Marwan Mujahidin, SE 

 Badan Pelaksana Harian    

1). Kepala Cabang    : Nur Kholis, S.E 

2). Dep. Penghimpunan dan Fundraising : Ahmad Lutfi Ikhfina 

         Agung Susanto 

         Mahfud Dwi Yahya 

3). Dep. Keuangan dan SDM   : Abdullah Imam 

4). Dep. Program dan Pendayagunaan : Teguh Santoso, S.Kom 

5). Dep.Kantor dan Admin    : Deni Trimulya 

6). Kasir     : Imam M 
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3. Peran ‟Amil Dalam Pola Dan Strategi Pengumpulan Dana ZIS :
114

 

 Dalam penghimpunan dan peningkatan dana ZIS dari muzakki, ‟amil 

BMH sangat  berperan aktif diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat baik personal 

(door to door) maupun ke instansi dan kelembagaan. Sosialisasi 

personal artinya dengan menawarkan program-program kepada 

perseorangan untuk diajak bergabung menjadi donatur BMH. 

Sedangkan sosialisasi ke Instansi dan Kelembagaan dikemas dalam 

bentuk presentasi program dan simulasi yang diikuti oleh pegawai dan 

karyawan Instansi yang bersangkutan. 

b. Membentuk team marketing/fundraising khusus untuk menghimpun 

dana ZIS. Dalam hal ini ‟amil memberikan target kepada seluruh 

marketing/fundraising. Apabila target tersebut terpenuhi maka akan 

diberikan apresiasi (reward) Sebaliknya apabila marketing tidak 

memenuhi target, ‟amil akan memberikan punistmen kepada setiap 

marketing. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan budaya kerja dan 

etos kerja yang maksimal dan tidak asal-asalan (profesional).
115

 

c. Membuat gerakan ODOP (one day one person) yaitu gerakan wajib 

silaturahim minimal satu hari satu orang kepada calon prospek maupun 

donatur selain penarikan donasi. Gerakan ini wajib untuk seluruh 

‟amilin BMH Ponorogo dalam rangka memberikan pelayanan dan 
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membangun brand image lembaga supaya semakin dikenal oleh 

masyarakat luas. 

d. Melakukan kampanye zakat melalui berbagai jalur dan media seperti 

Majalah Mulia, Suara Hidayatullah, Lembar Tausyiah (terbit setiap 

bulan), brosur, leaflet, media masa; facebook, twitter, website, 

blogger, blackbarry masangger juga melalui iklan TV, Radio dan 

pemasangan banner, baliho, spanduk di beberapa tempat srategis 

secara berkala.  

e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatan 

pengumpulan ZIS dalam bentuk sebar brosur, presentasi program dan 

lainya. Mitra kerjasamanya seperti : PT.Telkom, Majlis Taklim At-

Tauhid, Takmir Masjid As-Syifa RSUD Harjono, Takmir Masjid Ulin 

Nuha STAIN, Sekolah-sekolah, Kajian Ahad Pagi Al-Manar UNMUH 

Ponorogo, Mall PCC (Ponorogo City Center). Juga seperti 

supermarket-minimarket, kantor pos, warung makan, restoran, 

puskesmas dan tempat usaha strategis lainya dalam bentuk kerjasama 

penempatan kotak infak. Dengan lembaga perbankan seperti BSM dan 

BNI Cabang Ponorogo untuk kemudahan pembayaran dana ZIS 

melalui customer service baik tunai maupun auto debet.
116

 

f. Pemuatan kegiatan dan program melalui media cetak dan 

elektronik.Dalam hal ini media yang meliput seperti majalah Mulia 
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dan suara Hidayatullah dari internal lembaga.
117

Kemudian media 

eksternal seperti koran lokal maupun nasional. Seperti program wakaf 

sejuta al-Qur‟an ‟amilkerjasama dengan Republika, kemudian kegiatan 

khitanan masal yatim dhuafa se-ponorogo tahun 2014 ‟amil kerjasama 

dengan koran jawa pos radar ponorogo.
118

 Hal tersebut sangat efektif  

untuk mengenalkan brand image lembaga dan sosialisasi program 

kepada masyarakat.  

g. Selanjutnya kepada muzakki yang sudah menjadi donatur tetap 

diberikan pelayanan prima yaitu dengan mengambil donasi tepat waktu 

sebagaimana kesepakatan antara donatur dengan bagian 

penghimpunan, mengantar majalah dan buletin seawal mungkin atau 

disesuaikan dengan jadwal pengambilan yang disepakati, memberikan 

forum khusus kepada donatur jika dibutuhkan dan intensifikasi donatur 

lama dengan menaikkan donasi, pemanfaatan potensi, jaringan dan 

fasilitas donatur. 

h. Mendoakan muzzaki/donatur setiap menunaikan ZIS. 

i. Layanan jemput zakat 24 jam. Layanan ini dilakukan dalam rangka 

memudahkan para muzakki/donaturyang banyak kesibukan sehingga 

tidak sempat menunaikan zakat ke kantor. Berdasarkan data yang 

penulis peroleh, 95% dari jumlah muzakki/donatur memilih untuk 

untuk jemput donasi. 
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  Berdasarkan data diatas proyeksi pertumbuhan dana ZIS ‟amil 

BMH Ponorogo dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :
119

 

No Jenis Dana Tahun 2013 Tahun 2014 

1. Zakat 53.050,000,- 88.022.000,- 

2. Infak sedekah 72,891,050,- 465,250,400,- 

Jumlah 125,941,050 553,272,400,- 

Sumber : Laporan Tahunan BMH Ponorogo 

4. Peran ‟Amil dalam Pola Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan 

Dana ZIS
120

 

Dalam Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, BMH 

menyalurkan dengan dua konsep yaitu : 

a. Pertama,Disalurkan langsung kepada delapan (8) asnaf sesuai yang 

disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu kepada kaum fakir, 

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

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, mereka yuang 

sedang dalam perjalanan. Namun dalam pelaksanaanya, dana zakat 

tidak disalurkan kepada semua asnaf zakat secara bersamaan tetapi 

didasarkan skala prioritas dan kewilayahan. Hal ini dilakukan 

mengingat tingkat kebutuhan dari masing-masing asnaf berbeda. 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengamati calon mustaḥik. 

Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan oleh ‟Amil BMH 

meliputi identitas mustaḥik dan keluarga. 
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b. Kedua, BMH mengemas dalam bentuk program. Program tersebut 

diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada 

para mustaḥik. Berbeda dengan lembaga amil zakat lainya, Baitul 

Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat nasional 

(LAZNAS) sehingga keberadaan BMH Cabang merupakan bagian 

dari BMH Pusat yang berada di ibukota negara. 

 Pola manajemen yang dipakai adalah Top Downdengan sistem 

sentralisasi dan integrasi sehingga pola manajemen cabang sama sebagaimana 

manajemen pusat.Program yang ada di BMH sendiri sangat banyak tetapi 

tidak semua program nasional berjalan di Ponorogo. Hal ini disebabkan salah 

satunya karena Ponorogo merupakan kota kecil dan kondisi atau karakteristik 

masyarakat yang berbeda dengan daerah lainya. Setidaknya penulis akan 

menjabarkan beberapa program yang sudah berjalan di BMH Ponorogo 

sampai saat ini. Ada 3 (tiga) pilar program yang dikerjakandiantaranya adalah 

: 

1. Program Dakwah
121

 

  Program ini diharapkan menjadi kekuatan untuk turut 

memperbaiki tata kehidupan, mencerahkan dan mencerdaskan 

masyarakat guna mewujudkan negeri yang makmur, tentram dan 

sejahtera. Program ini diantaranya: 

a. Motor untuk Dai 
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Bentuk program ini adalah‟Amil mengajak atau menawarkan  

kepada muzakki/donatur dalam hal penyediaan motor baik baru 

atau bekas layak pakai. Selanjutnya apabila ada yang 

berpartisipasi motor tersebut akan disalurkan kepada Da‟i-Da‟i 

BMH sebagai operasional dalam medan dakwah. 

Data yang penulis terima sampai tahun 2015 BMH Cabang 

Ponorogo berhasil mendapat amanah 4 (empat)unit motor bekas 

layak pakai dari donatur kemudian disalurkan kembali kepada para 

dai untuk operasional dakwah. 

b. Tunjangan Dai 

Bentuk program yang dilakukan ‟Amil berupa pemberian bantuan 

tunjangan dalam bentuk insentif bulanan kepada para Dai yang 

mengabdikan diri berdakwah di tengah masyarakat. Dai yang 

dimaksud adalah Ustadz-ustadz yang ada di pesantren 

Hidayatullah Ponorogo. Program ini diambilkan dari dana zakat 

asnaf fiisabilillah. 

c. Bina Muallaf 

Dalam hal ini ‟amil sebagai fasilitator bagi para Da‟i BMH untuk 

membina daerah rawan pemurtadan seperti Desa Klepu Kec.Sooko 

Ponorogo. 

d. Tunjangan Imam Masjid dan Guru mengaji (TPA dan Madin) 

‟Amil memberikan tunjangan kepada Imam Masjid dan Guru 

Ngaji dalam bentuk insentif secara insidentil. Program ini 
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diambilkan dari dana zakat yang dihimpun karena imam masjid 

dan guru ngaji merupakan asnaf zakat fiisabilillah.
122

 

e. Sebar al-Qur‟an Nusantara 

Bentuk programnya adalah ‟Amil menghimpun dana infak khusus 

untuk pengadaan mushaf al-Qur‟an dan dibagikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan. 

f. Program Syiar Dan Dakwah 

Bentuk program iniadalah kajian rutin tiap pekan pada malam 

sabtu di aula Majlis Ilmu At-Tauhid, Jl.semeru 22 ponorogo dan 

malam rabu di Masjid Pesantren Hidayatullah Ponorogo. ‟Amil 

dalam program ini hanya sebagai fasilitator sehingga narasumber 

kajian tersebut dari Da‟i Pesantren Hidayatullah. 

g. BBM (Bersih-bersih Masjid dan Mushola) 

Program ini berupa layanan kebersihan Masjid dan Mushola se-

Kota Ponorogo. Dalam hal ini ‟amil berperan sebagai eksekutor 

langsung, selain melibatkan relawan BMH. 

2. Program Pendidikan
123

 

  Program ini diberikan dalam bentuk beasiswa dan perlengkapan 

alat  sekolah bagi siswa SD hingga mahasiswa berprestasi dan kurang 

mampu. Disamping siswa, sasaran penerimanya adalah para guru 

terutama didaerah pelosok. Diantara programnya adalah; 

a. Infak beasiswa  
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 Dalam program ini ‟amil bekerjasama dengan Sekolah dan 

Madrasah binaan yang kemudian akan diberikan santunan 

(beasiswa) kepada siswa miskin. Besarnya donasi disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD beasiswa yang 

diberikan Rp. 55.000, SMP Rp. 65.000, SMA Rp. 75.000, dan 

PT Rp. 100.000,-. Beasiswa ini digulirkan setiap awal semester 

atau awal tahun pelajaran baru.
124

 

b. Paket beasiswa Tahfidzul al-Qur‟an 

 Beasiswa yang diperuntukkan kepada para penghafal al-

Quran yatim dhuafa. Dalam hal ini ‟Amil bekerjasama dengan 

Pesantren Tahfidz Hidayatullah dan Pesantren Tahfidz Darul 

Hijrah Surabaya. Besarnya beasiswa Rp. 100,000,- tingkat SMP 

dan Rp. 200,000,- tingkat SMA. 

c. Paket perlengkapan sekolah untuk Yatim dan Dhuafa 

 Paket ini berupa pemberian perlengkapan sekolah seperti 

Tas, Buku, Alat Tulis dan perlengkapan lainya kepada siswa 

yatim, miskin dan dhuafa. Dalam hal ini ‟amil bekerjasama 

dengan sekolah-sekolah untuk penyaluran program. Seperti di 

Desa Klepu Kec. Sooko, Kec. Ngrayun dan lainya.
125

 

d. Pelatihan guru pelosok 

Dalam rangka meningkatkan standart kompetensi guru, ‟amil 

merancang program pelatihan guru yang lebih menekankan 
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kepada pendidikan karakter bagi siswa-siswi didik. Pada tahun 

2011 ‟AmilBMH Ponorogo mengadakan seminar pendidikan 

nasional dengan narasumber Bung Ali Sugiarto, guru senior 

sekolah Ciputra dan penulis Kurikulum SBI Diknas 

Pusat.
126

Selain itu ‟amil BMH Ponorogo bekerjasama dengan 

PT.Telkom,Tbk Regional Ponorogo melalui BLC (Broadband 

Learning Center) Plaza Telkom mengadakan pelatihan internet 

gratis untuk guru-guru, pegawai instansi pemerintahan, Kantor 

dan masyarakat lainya. 

e. Out Bond Ceria Anak Shalih 

Merupakan out bond activity yang diselenggarakan oleh ‟amilin 

BMH dan diikuti oleh anak asuh binaan (yatim dan dhuafa) dan 

dilaksanakan secara insidental. 

 

3. Program Sosial Kemanusiaan dan Kesehatan
127

 

 Hidup sehat adalah dambaan semua orang. Sayang, dambaan itu 

bisa sirna kerana keterbatasan kemampuan ekonomi seseorang. 

Patutlah kiraya jika kepeduliaan dibangun dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sehat. Bentuk program yang diberikan oleh BMH adalah 

sebagai berikut : 

a. Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Khitanan Masal. Dalam hal 

ini ‟amil bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr.Harjono 
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dan Klinik kesehatan lain untuk tenaga kesehatanya. Sedangkan 

operasional dan teknis lainnya dari amilin BMH. Program ini 

dilaksanakan secara insidental yang disesuaikan dengan proker 

BMH. 

b. Sahabat Pasien, program ini berupa layanan doa dan motivasi 

kesehatan terhadap pasien  di Rumah Sakit Umum Dr.Harjono 

Ponorogo. SDM dari program ini adalah Dai- Dai BMH dan 

juga amilin sendiri ketika jadwalnya banyak. Program ini juga 

dilaksanakan secara insidental. 

c. Berkah Fitrah, yaitu pengumpulan zakat fitrah dari kaum 

muslimin yang kemudian didistribusikan kepada mustaḥik 

zakat.Dalam pendistribusianya ‟Amil BMH bekerjasama dengan 

RT/RW yang setempat yang menjadi daerah penerima berkah 

fitrah. Sedangkan daerah yang menjadi sasaran penerima adalah 

daerah-daerah pinggiran seperti Desa Klepu Kec.Sooko, Desa 

Talun Kec.Ngebel dan lainnya. 

d. Qurban Berkah Nusantara, merupakan pembagian paket daging 

Qurban kepada masyarakat pelosok.  

e. Aksi Tanggap Kebencanaan 

Program ini dilakukan ketika ada bencana, baik bencana 

regional maupun nasional. Program yang dilakukan meliputi 

evakuasi, recovery, layanan ambulance dan trauma healing 

kepada masyarakat korban bencana. Kegiatan ini juga 
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melibatkan relawan BMH dan amilin sendiri yang terjun ke 

lapangan. 

 

5. Strategi Peningkatan Kualitas SDM (’Amilin)128
 

 Sebagaimana uraian data di atas, Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo 

dari Baitul Maal Hidayatullah Pusat. Sehingga strategi peningkatan SDM 

(‟amilin)terintegrasi mengikuti pola dan strategi dari BMH Pusat. Pola dan 

strategi yang sudah dikerjakan oleh BMH diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Upgrading ‟Amil 

Merupakan upaya dan strategi yang dilakukan oleh BMH kepada  

seluruh ‟Amilin dalam bentuk seminar dan penguatan orientasi 

kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan 

diikuti oleh ‟Amil BMH se-Jatim. 

b. Rakernas 

Rapat Kerja Nasional merupakan agenda rutin tahunan yang 

diselenggarakan oleh BMH Pusat dan diikuti oleh seluruh BMH 

Cabang se-nusantara. Untuk peserta rakernas biasanya diikuti oleh 

kepala cabang atau yang mewakili, sedangkan tempat dan teknis acara 

diatur oleh manajemen BMH Pusat. 

c. Magang/Pelatihan 
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Dilakukan oleh ‟amilyang baru bergabung/ tenaga kerja baru dalam 

rangka optimalisasi SDM. Magang sendiri dilaksanakan di BMH 

wilayah atau BMH yang sudah maju dengan masa magang minimal 

dua bulan. 

d. ‟Amil Super Camp, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

peningkatan kualitas ‟amil yang dikemas dalam bentuk outbond 

actifity. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ‟amil dan dilaksanakan secara 

insidental juga. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan profesionalisme 

‟Amil.129
 

  Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja dan profesionalisme 

‟Amil di BMH Ponorogo, faktor tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

A. Faktor Internal 

1. ‟amil bekerja dengan profesional yaitu fuul time dan tidak 

sambilan. 

2. Memiliki majalah dari organisasi induk Hidayatullah yaitu 

majalah sahid (suara hidayatullah) yang terbit setiap bulan. 

Majalah ini diberikaan kepada para donatur dan muzakki sebagai 

bentuk pelayanan. 
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3. Memiliki majalah MULIA, majalah ini berfungsi sebagai media 

komunikasi dan informasi antara BMH Pusat dengan BMH 

Cabang dan kepada muzakki. 

4. Pengelolaan zakat yang terintregasi secara nasional.Hal ini 

memudahkan ‟amil dalam mengelola dana ZIS yang ada di 

daerah/cabang, karena manajemen dan sistem operasional sudah 

ada dari BMH Pusat sehingga ‟amil yang di cabang tinggal 

aplikasi tidak harus membuat dan membangun dari awal. 

5. Keberadaan kantor yang representatif dan mudah dijangkau 

karena berada di jantung kota sehingga memudahkan para 

donatur/muzakki atau calon muzakki yang ingin menunaikan dana 

zakatnya melalui BMH. 

6. Banyak fasilitas dan kemudahan yang bisa diakses oleh 

donatur/muzakki atau calon muzakki. Berbagai kemudahan yang 

bisa diakses muzakki atau calon muzakki adalah seperti 

kemudahan bagi yang ingin membayar zakat ke kantor bisa 

melalui layanan customer service, kemudian yang ingin 

membayar zakat dipusat perbelanjaan atau  keramaian bisa 

melalui layanan gerai zakat yang ada di Mall Ponorogo city 

center dan RSUD Dr.Harjono Ponorogo (layanan khusus bulan 

ramadhan), selanjutnya bagi muzakki yang banyak kesibukan 

tidak sempat datang ke kantor ataugerai zakat bisa melalui 

layanan jemput zakat 24 jam baik ke kantor/instansi dimana 
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muzakki bekerja atau kerumah yang bersangkutan.Dan bagi 

muzakki yang ingin membayar zakat melalui transfer atau e-

banking bisa melalui rekening yang telah disediakan oleh BMH. 

Masing-masing rekening dikelola sendiri dan terpisah sesuai 

dengan akad yang ditunaikan oleh muzakki. 

B. Faktor Eksternal
130

 

1. Keadaan masyarakat yang mayoritas umat Islam sehingga 

memudahkan para amilin dalam melakukan sosialisasi dan 

penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

membayar zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

3. Banyak donatur/muzakki yang menjadi jamaah pengajian di 

Majlis Taklim sebelum menjadi donatur BMH, sehingga 

memudahkan petugas BMH melakukan pengenalan tentang 

BMH Kepada mereka. 

7. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kinerja dan 

profesionalisme ‟amil di BMH Ponorogo.
131

 

1. Meningkatkan SDM lewat pembinaan dan pelatihan yang diadakan 

oleh Cabang maupun Wilayah dan Pusat. 

2. Mengoptimalkan sosialisasi dan kampanye zakat dalam bentuk edukasi 

zakat kepada publik menuju masyarakat sadar zakat. 
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3. Memberikan dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara 

transparansi kepada muzakki/donatur. 

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang bisa 

mendukung program-program BMH. 

5. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan dengan berbagai fasilitas  

kepada para donatur/muzakki. 

6. Merealisasikan program tepat sasaran dan sesuai syariah. 

  Selanjutnya sifat dan prinsip yang diterapkan oleh ‟amilin 

diantarnya, Pertama. Netral, artinya para ‟amil dalam menjalankan 

aktivitas lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu 

saja (harus berdiri diatas semua golongan). Kedua, Tidak diskriminatif, 

artinya dalam menyalurkan dananya, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

tidak mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan tetapi mereka  

yang mendesak dan membutuhkan maka mereka itulah yang berhak 

mendapatkan santunan. Ketiga. Tidak berafiliasi pada partai politik. Ini 

sangat menguntungkan lembaga karena muzakki/donatur yakin bahwa 

dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik, baik politik 

praktis maupun yang sifatnya kelembagaan. Keempat,Program yang 

dikerjakan Fokus Tuntas dan Bermartabat. Kelima, Teraudit secara 

berkala. Hasil audit yang diperolah BMH mampu meningkatkan brand 

image lembaga bahwa lembaga tersebut sudah memiliki sistem keuangan 

yang meyakinkan para muzakki. Keenam, Tidak ada unsur bisnis dalam 

mendayagunakan program. Ketujuh,  Kebijakan pendayagunaan Baitul 



 

 

  

74 

Maal Hidayatullah (BMH) mendukung kebijakan pemerintah dalam 

prinsip otonomi daerah, artinya dana ZIS yang dihimpun dalam suatu 

daerah (Cabang) akan disalurkan kembali di daerah (cabang) setempat.
132
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERAN „AMIL 

PADA PENGELOLAANZIS (ZAKAT INFAK SEDEKAH) 

(Study PadaLembaga „Amil Zakat Muhammadiyah Dan 

BaitulMaalHidayatullahPonorogo) 

 

P. AnalisisTerhadapPeran „AmilDalamPoladanStrategiPenghimpunandana 

ZIS padaLembaga„Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) 

danBaitulMaalHidayatulah(BMH) Ponorogo 

 LAZISMU Kab. Ponorogodalammenghimpundana ZIS 

menerapkanpoladanstrategi yang 

bervariatifuntukmemudahkanmuzakki/donator dalammenunaikandana ZIS. 

Peranserta „amil 

didalamnyatidakbisadipisahkanmelaluisosialisasisepertipemanfaatanjejaring

Muhammadiyah, media 

informasidankomunikasilainnyameskipundalampelaksanaanbelummenjangka

usepenuhnya.Peran 

„amildalampenjemputandonasidilakukandengantepatwaktudanhampir 90% 

muzakkimemintauntukdijemputdonasinya. Hal inisejalandengansurat at-

taubahayat 103 bahwa „amilbertugasuntuk  ۡ  ُ 

(mengambil)bukanhanyamenunggumuzakkidatang. 

 Selainituadafaktor yang menjadikendalabagi „amil LAZISMU baikdari 

internal maupuneksternal yang disebabkanolehmanajemenpengurusitusendiri. 
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Kendalatersebutseperti team kurang solid, bekerjaparuhwaktu (sambilan) 

sertasosialisasi yang kurangefektifsehinggahalinimenunjukkankinerja yang 

belum optimal dan professional. YūsūfQar awidalamkitabHukum Zakat 

menyatakanbahwaagar tercapaipengelolaan zakat yang professional 

makadiperlukanbeberapasyaratbagi para pengelolaatau 

„amilsalahsatunyaadalahmemilikikemampuanuntukmelaksanakantugas.Artiny

a „amilmemilikikomitmenkuatdanintegritastinggiuntukbekerjaoptimal 

danprofessional. 

 Upayadalammenanggulangifaktortersebutsepertimembangun team yang 

solid, 

meningkatkanpelayanankepadamuzakki/donatorkemudianadarakernasdanrako

rwilsertameningkatkanintegritas para „amilin. 

Sehinggahasilnyabisadilihatberdasarkanprogrespeningkatandonasi ZIS 

padaduatahunterakhiryaitukenaikan 32% daritahun 2013 

denganjumlahpenghimpunanRp. 91,752,858,- (sembilan puluh satu juta tujuh 

ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) menjadi 

Rp. 123.560,500,-(seratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh ribu 

lima ratus rupiah) pada tahun 2014. 

 BerbedadenganLembagaAmil Zakat NasionalBaitulMaalHidayatullah 

(LAZNAS BMH) Ponorogo. Peran „amildalammenghimpundana ZISyang 

dilakukansepertisosialisasisadar zakat, kampanye zakat dari team khusus 

fundraising (marketing) 

sertakerjasamadanoptimalisasipelayanankepadamuzzaki/donator 
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sudahbaikdanefektif. Hal 

inidapatdilihatdaribertambahnyajumlahmuzakki/donaturbarusetiapbulandanju

mlahdana ZISmeningkatsecarasignifikanyaituhampir 400% daritahun 2013 

denganjumlahpenghimpunanRp. 125.941.050,-(seratus dua puluh lima 

sembilan ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) dan Rp. 

553.272.400,- (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu 

empat ratus rupiah), pada tahun 2014. Melaluilayananjemput zakat 24 jam 

peran „amillebihintensifdanoptimalkarenamayoritasmuzakki/donator 

memilihuntukdijemputdonasinyabaikdikantorataurumah. 

Sehinggahalinisejalandengantugas „amildalamsurat at-taubahayat 

103yaitu„amilbertugasmengambilbukanhanyamenunggumuzakkidatang. 

 Upayamenjadi „amil professional 

diwujudkandalambentukbekerjatidakparuhwaktu 

(sambilan)sehinggawaktunyalebih optimal danberdampakpada 

fundraising/marketing yang lebih solid. Hal 

inisesuaidenganpendapatYūsūfQar awidalamkitabHukum Zakat 

menyatakanbahwa agar tercapaipengelolaan zakat yang professional 

makapengelolaatau „amilharusmemilikikemampuanuntukmelaksanakantugas, 

salahsatunyadenganbekerjatidakparuhwaktu. 

 Upgrading 

„amildanrakernastahunansebagaibentukstandarisasimutudanmanajemensertak

erjasamadenganberbagaiinstansidanpihakterkaitdalamrangkameningkatkanper

tumbuhandanaZIS. Integritas(amanah) dari „amilindalammengeloladanaZIS 
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diwujudkandenganadanyaMajalahMuliadanSuaraHidayatullahsebagailaporan

kegiatanbulanandanlaporankeuangansecaraperiodik. Hal inisejalandengan 

fatwa MajlisUlama Indonesia (MUI) Nomor 08 Tahun 2011 bahwa „amil 

zakat syaratnyaharusamanahdan professional. 

 Upaya yang dilakukan ‟amil seperti netral, tidak diskriminatif, program 

fokus tuntas dan bermartabat dan tidak berafiliasi kepada partai politik 

sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip operasional lembaga zakat yang 

Amanah, Transparan dan Profesional sudah sejalan dengan keputusan 

Direktorat Pengembangan Zakat dan WakafDirjen Bimas Islam Dan 

Penyelenggara Haji Depag RItahun2003.Dalam hal ini peneliti menganalisa 

bahwa dengan segala upaya yang dilakukan oleh BMH Ponorogo diatas maka 

peran ‟amil dalam strategi dan pola pengumpulan dana ZIS menjadi lebih 

optimal dan profesional. 

 Sehingga dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran 

‟amil terhadap pola dan strategi yang dilakukan oleh LAZISMU dan BMH 

Ponorogo dalam menghimpun dana ZISsudah  sama-sama baik dan sejalan 

dengan surat at-taubah ayat 103 yaitu „amil bertugas untuk (  ۡ  ُ)mengambil 

bukan hanya menunggu muzakki datang. Namun secara operasional lebih 

optimal dan profesional BMH daripada ‟amil LAZISMU Ponorogo, hal 

tersebut dapat dilihat dari progres dan proyeksi pertumbuhan dana ZIS yang 

dihimpunserta kinerja para ‟amilin dengan purna waktu (tidak sambilan). 
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Q. AnalisisTerhadapPeran 

„AmilDalamPoladanStrategiPendistribusiandanpendayagunaandana ZIS 

padaLembaga„Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) 

danBaitulMaalHidayatulah (BMH)Ponorogo 

 Satu hal yang menjadi kewajiban seorang ‟amil setelah menghimpun 

dana ZIS yaitu menyalurkan kembali kepada yang berhak menerima baik 

disalurkan secara konsumtif atau digayagunakan untuk usaha produktif 

kepada para asnaf.  

   LAZISMU Ponorogo dalam mendistribusikan dana ZIS (zakat infak 

sedekah),‟amil melakukan pendekatan parsial yaitu semua program yang 

dikerjakan bersifat konsumtif meskipun ini dibolehkan. Hal ini ditujukan 

kepada orangyang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan 

bersifat insidentil. Seperti program beasiswa yatim dhua‟fa, santunan 

kesehatan serta layanan sosial seperti program BPJS Kesehatan untuk Da‟i 

Pesantren Tahfidz Ahmad Dahlan. 

   Dari sekian program yang diangkat oleh LAZISMU, penulis menganalisa 

sudah sesuai dengan surat at-taubah ayat 60 bahwa dana zakat harus 

didistribusikan kepada delapan asnaf yang didasarkan skala prioritas dan 

kewilayahan. Namun  dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya program bisa 

berjalan,hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kinerja dan 

profesionalisme ‟amil dalam menghimpun dana ZIS sehingga berpengaruh 

pada jumlah dana ZIS dan berdampak pada program  yang tidak bisa berjalan 

semua.  
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 Sedangkan pada Lembaga ‟Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Ponorogo dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, memiliki pola 

dan strategi diantarnya Pertama,‟Amil menyalurkan langsung kepada delapan 

(8) asnaf sesuai yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, Meskipun 

dalam pelaksanaanya tidak disalurkan secara bersamaan tetapi didasarkan 

skala prioritas dan kewilayahan. Kedua, ‟Amil mengemas dalam bentuk 

program. Program tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih 

maksimal kepada para mustaḥik karena BMH sifatnya top down yaitu 

integrasi dari pusat ke cabang. Program BMH sendiri sangat banyak tetapi 

penulis hanya menganalisa peran ‟amil dalam melaksanakan program di 

BMH Ponorogo. 

 Melalui 3 (tiga) pilar program yaitu Dakwah, Pendidikan dan Sosial 

Kemanusiaan ‟amil berperan aktif dalam upaya seperti kerjasama penyaluran 

dengan berbagai instansi dan pihak terkait serta kesinambungan program 

yang dikerjakan sehingga pendistribusiannya lebih tepat sasaran dan memberi 

manfaat lebih maksimal.Selain itu komitmen ‟amilin dalam mengerjakan 

program yang diangkat supaya bisa fokus (berjalan semua), tuntas dan 

bermartabat dalam mendistribusikan dana ZIS sudah sejalan dengan tujuan 

zakat yaitu mengatasi kebutuhan dasar hidup kelompok lemah, untuk 

mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan pada keadilan dan 

kemanusiaan. 

 Dengan segala upaya yang dilakukan oleh ‟amil LAZISMU dan BMH 

Ponorogo tersebut, penulis menganalisa bahwa peran ‟amil dalam 
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mendistribusikan dana ZIS sudah sesuai dengan hukum zakat yang 

disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60 yaitu kepada mustaḥik delapan asnaf 

yang didasarkan skala prioritas dan kewilayahan. Namun secara operasional 

dan kinerja, peran ‟amil BMH lebih optimal dan profesional  dibandingkan 

LAZISMU Ponorogo. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya dalam 

mendistribusikan dana ZIS seperti optimalisasi kerjasama dengan pihak 

terkait serta komitmen untuk melaksanakan program dengan fokus (berjalan 

semua), tuntas dan bermartabat (kesinambungan) meskipun program yang 

dikerjakan masih bersifat parsial atau konsumtif. Tetapi ini bisa menjadi 

langkah awal untuk melaksanakan program berbasis struktural (produktif) 

sehingga mustaḥik bisa berubah menjadi muzakki. 
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BAB V 

PENUTUP 

R. Kesimpulan 

 Dari penelitian tentang Peran ‟Amil Terhadap Pengelolaan ZIS pada 

Lembaga ‟Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Ponorogo yang mencoba untuk melihat bagaimanakah 

peran ‟amil dalam pola dan strategi pengelolaan zakat diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran ‟amil LAZISMU dan BMH Ponorogo terhadap pola dan strategi 

penghimpunan dana ZIS sudah sama-sama baik dan sejalan dengan surat 

at-taubah ayat 103 bahwa tugas ‟amil adalah untuk  ۡ  ُ (mengambil) bukan 

hanya menunggu muzakki datang. Hanya saja secara operasional lebih 

optimal dan profesional BMH daripada ‟amil LAZISMU Ponorogo. Hal 

tersebut dibuktikan dari progres dan proyeksi pertumbuhan dana ZIS yang 

dihimpun dua tahun terakhir dan meningkat signifikan hingga 400% 

sedangkan pada LAZISMU meningkat hanya 32%. Hal lain juga bisa 

dilihat dari optimalisasi kinerja ‟amil BMH Ponorogo dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan bekerja purna  waktu (tidak 

sambilan), sementara ‟amil LAZISMU Ponorogo bekerja masih paruh 

waktu  (sambilan).  

2. Peran ‟amil LAZISMU dan BMH Ponorogo dalam mendistribusikan dana 

ZIS sudah sesuai dengan hukum zakat yang disebutkan dalam surat at-

taubah ayat 60 yaitu kepada mustaḥik delapan asnaf. Namun secara 
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operasional peran ‟amil BMH lebih optimal dan profesional dibandingkan 

LAZISMU Ponorogo. Hal tersebut bisa dilihat dari upaya dalam 

mendistribusikan dana ZIS seperti optimalisasi kerjasama dengan pihak 

terkait serta komitmen melaksanakan program dengan fokus, tuntas dan 

bermartabat (kesinambungan) meskipun program yang dikerjakan masih 

bersifat parsial atau konsumtif. Sedangkan pada LAZISMU Ponorogo 

program yang diangkat belum berjalan semua dan dilaksanakan secara 

insidentil (tidak ada kelanjutan/kesinambungan). 

S. Saran-Saran  

 Agar dana ZIS yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat betul-betul 

berdaya guna dan tepat guna maka sekiranya ada suatu bentuk upaya yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait : 

1. Bagi BMH, adanya pengoptimalan peran ‟amil dalam menghimpun dana 

ZIS dengan menjangkau daerah Kecamatan sampai Desa-desa se 

Kabupaten Ponorogo.sedangkan untuk LAZISMU, Adanya pengoptimalan 

SDM /‟amilin dengan kinerja purna waktu (tidak sambilan/tradisional). 

2. Bagi masyarakat, hendaknya dalam membayar zakat melalui lembaga 

zakat yang sudah resmi dan legal juga profesioal yaitu seperti BMH dan 

LAZISMU Ponorogo, dengan begitu zakat yang dibayarkan akan dapat 

tersalurkan dengan maksimal dan tujuan dari zakat untuk mensejahterakan 

kaum dhuafa, fakir-miskin bisa terwujud. 
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3. Adanya koordinasi antara lembaga ‟amil zakat agar lebih optimal dan 

tidak terjadinya tumpang tindih dalam mendistribusikan dana zakat kepada 

mustaḥik. 

4. Program harus ada kelanjutan, artinya setiap program yang dikerjakan oleh 

BMH dan LAZISMU harus fokus tuntas dan bermartabat secara 

kesinambungan untuk kemaslahatan umat. 

 


