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Good corporate governance merupakan kebutuhan yang harus diterapkan 

secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar, supaya LMI 

Madiun bisa menjadi lembaga yang di percaya oleh masyarakat. Lembaga 

Manajemen Infaq Madiun adalah salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh 

organisasi masyarakat yang dapat menghimpun dana zakat yang cukup besar di Jawa 

Timur. Oleh karena itu, LMI Madiun perlu menerapkan prinsip good corporate 

governance dalam pengelolan dana zakat. 

Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang sangat penting untuk 

dibahas, diantaranya 1). Bagaimana implementasi prinsip good corporate governance 

dalam  penghimpunan dana zakat di LMI Madiun? 2). Bagaimana implementasi 

prinsip good corporate governance dalam  pendistribusian dana zakat di LMI 

Madiun? 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Teknik penggalian data bersumber dari penghimpunan dan pendistribusian dana 

zakat, dan dokumen-dokumen di ambil dari LMI Madiun dan dari hasil wawancara.  

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah Penerapan prinsip keterbukaan di LMI 

Madiun sudah dilakukan yaitu dalam membuat kebijakan penghimpunan dana zakat 

selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat. Dan dalam 

pendistribusian dana zakat LMI Madiun memberikan laporan keuangan dan laporan 

kegiatan kepada masyarakat luas. Penerapan prinsip akuntabilitas di LMI Madiun 

sudah dilakukan yaitu dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sudah 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organ sesuai dengan struktur 

organisasi sehingga tidak adanya dualisme tugas dari masing-masing organ. 

Penerapan prinsip tanggungjawab di LMI Madiun sudah dilakukan yaitu LMI dalam 

pengimpunan dan pendistribusian dana zakat selalu mentaati peraturan peundang-

undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tanggungjawab LMI Madiun 

bertanggung jawab terhadap muzakki> dan kebutuhan mustahiq. Penerapan prinsip 

kemandirian di LMI Madiun sudah dilakukan yaitu bahwa LMI Madiun merupakan 

badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah 

BAZNAS. Penerapan prinsip kewajaran di LMI Madiun sudah dilakukan bahwa LMI 

Madiun memperlakukan muzakki<  dan mustahiq secara adil dan jujur juga kondisi 

kerja yang aman dan nyaman bagi setiap pengurus.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk 

mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. Dalam konteks 

Indonesia, hal ini sesuai dengan bunyi sila kelima dari Pancasila yang 

berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
1
 Dalam beberapa 

kasus, banyak peraturan dan pembentukan lembaga yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Salah satu bidang yang membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat adalah instrument zakat, infaq, dan shadaqah. Terutama 

kesejahteraan pada masyarakat muslim. Di Indonesia instrument zakat, infaq 

dan shadaqah dikelola oleh lembaga yang didirikan negara seperti BAZNAS 

dan lembaga yang di dirikan oleh lembaga sosial maupun organisasi 

masyarakat seperti LAZISMu, LAZISNU, Dompet Dhuafa, Yatim Mandiri, 

Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan lain-lain. Lembaga ini 

memberikan peran yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarkat 

melalui penggelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. 

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut harta. 

Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk 

manusia seluruhnya, maka ia harus di arahkan guna kepentingan bersama. 

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan 

                                                           
1
 Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, Jurnal Ekonomi dan 

Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2011), 29. 
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kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan 

untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun 

kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata.  

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem 

kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat 

merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan 

seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. 

Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah 

membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. 

Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan 

sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan 

pembangunan.
2
 

Atas dasar hal di atas tuntutan masyarakat (publik) dewasa ini adalah 

penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang good 

corporate governance. Lembaga amil zakat sebagai organisasi sektor publik 

dalam pengelolaan zakat yang belum sesuai dengan harapan masyarakat di 

daerah. Maka dari itu perlu kiranya untuk mewujudkan lembaga amil zakat 

yang lebih professional dan membangun kepercayaan masyarakat kepada 

lembaga zakat.  

Lembaga amil zakat terdiri dari unit yang saling terkait yang 

mempunyai misi yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk 

mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan istiqomah. 

                                                           
2
 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 2-3.  
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Profesionalitas dan kepercayaan semua stakeholder harus di bangun dengan 

manajemen yang baik dan dapat dirasakan oleh semua stakeholders. Salah 

satu alat untuk meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan seluruh 

stakeholders, lembaga amil zakat menerapakan prinsip-prinsip good 

corporate governance yang diterapkan oleh lembaga-lembaga non sosial 

seperti perbankan dan perusahaan profit lainya. 

Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha 

dan akuntabilitas perusahaan. Pada prinsipnya Corporate Governance 

menyangkut kepentingan para pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Sehingga adanya sinergi yang baik antar stakeholder dalam mewujudkan visi 

misi lembaga. 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas yang meliputi serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan dengan konsep manajemen modern 

(modern management). Corporate governance juga memberikan suatu 

struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan 

sebagai sarana untuk menentukan teknik pemantauan kinerja dari perusahaan 

dengan konsep manajemen modern.
3
 

Pengembangan good corporate governance mulai muncul ketika 

serangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama 

beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dalam diskusi 

                                                           
3
 Ignatius Edward Rianto, “Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good 

Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan” Binus Business Review, vol. 

5. No. 1 (Mei 2014), 316. 
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dan forum internasional telah menuntut terbentuknya suatu perubahan 

rancangan sistem yang baru. Sistem tersebut adalah pengembangan good 

corporate governace.
4
 Sehingga good corporate governance (GCG) telah 

memberikan harapan yang cukup besar bagi keuangan konvensional dalam 

beberapa dekade terakhir sebagai akibat adanya ketidakstabilan keuangan. 

Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini lebih 

banyak di terapkan dalam dunia perbankan dan perusahaan-perusahaan yang 

berbasiskan profit oriented. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pasal 1 angka 6 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu: Good Corporate 

Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggung 

jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran 

(fairness).
5
 

Dalam rapat kerja nasional (rakernas) Lembaga Amil Zakat Infaq 

Sadaqah (LAZIS) Dewan Dakwah sebagaimana dihimpun oleh Asosiasi 

Organisasi Pengelola Zakat menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia 

menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai 217 Triliun. Namun 

penghimpunan di lapangan baru mencapai sekitar 3,7 Triliun. Rendahnya 

penghimpunan zakat ini disebabkan antara lain oleh tingkat kepercayaan 

publik terhadap lembaga pengelola zakat (LPZ), profesionalitas LPZ dan 

                                                           
4
 Elen Puspitasari, “Corporate Governance Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia” 

Dinamika Keuangan dan Perbankan, vol. 1. No. 1 (Pebruari, 2009), 10. 
5
 Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek 

(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 200. 
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kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung oleh muzakki<  kepada 

mustahiq.
6
 

Dari gambaran di atas dapat terlihat bahwa potensi ZIS di Madiun 

tergolong besar. Apabila penghimpunan dan pengelolaan dilakukan secara 

maksimal bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa mensejahterakan 

masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Madiun secara khusus dan 

masyarakat Indonesia secara umum. Keseriusan peran pemerintah dalam 

mengoptimalkan lembaga-lembaga amil zakat ini diwujudkan dengan adanya 

pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 

pasal 2 tentang pengelolaan zakat. Bahwa pengelolaan zakat berasaskan 

syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, 

dan akuntabilitas.
7
 

Maka dari itu zakat merupakan posisi yang sangat penting, strategis dan 

menentukan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat umat. Ajaran zakat 

merupakan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi 

umat. Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas bukan hanya 

dari nilai ibadah, moral dan spiritual saja melainkan juga dari nilai ekonomi.  

Menurut Bapak Ozi Riyanto selaku Kepala Cabang, prinsip good 

corporate governance sangat penting untuk digunakan dalam suatu lembaga 

guna mewujudkan lembaga yang professional. Sehingga sebuah lembaga 

harus menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada 

                                                           
6
http://bali.tribunnews.com/2016/08/31/pemerintah-sebut-potensi-zakat-di-indonesia-rp-

217 triliun-terhimpun-hanya-rp-37-triliun,  (diakses pada tanggal 28 Desember 2016, jam 10.52 

WIB). 
7
 http://forumzakat.org/e-book-cetak-biru-pengembangan-zakat-indonesia-2011-2025/, 

(diakses pada tanggal 28 Desember 2016, jam 10.10 WIB). 

http://bali.tribunnews.com/2016/08/31/pemerintah-sebut-potensi-zakat-di-indonesia-rp-217%20triliun-terhimpun-hanya-rp-37-triliun
http://bali.tribunnews.com/2016/08/31/pemerintah-sebut-potensi-zakat-di-indonesia-rp-217%20triliun-terhimpun-hanya-rp-37-triliun
http://forumzakat.org/e-book-cetak-biru-pengembangan-zakat-indonesia-2011-2025/
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berbagai pihak yang berkepentingan. Sikap transparansi dan akuntabilitas 

yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat saat ini belum 

sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika kerja OPZ. Tingkat 

kepercayaan publik terhadap OPZ sebagai institusi pengelola zakat tampak 

masih begitu lemah.
8
  

Menurut Ozi Riyanto, hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya potensi 

pengumpulan zakat yaitu keputusan para muzakki< yang tidak mau 

membayarkan zakat pada lembaga pengelola zakat. Para muzakki< lebih 

memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak di sekitar 

mereka atau menyerahkan secara langsung ke masjid-masjid setempat. Selain 

itu faktor yang membuat muzakki< enggan untuk menyerahkan ke lembaga 

amil zakat salah satunya disebabkan karena kurangnya kepercayaan muzakki<  

pada lembaga amil zakat.
9
 

Maka dari itu tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance mengemukakan, dengan melaksanakan konsep Good Corporate 

Governance diharapkan mampu menciptakan citra lembaga yang dapat 

dipercaya oleh masyarakat umat. Artinya ada keyakinan bahwa jika lembaga-

lembaga yang berbasis syariah juga dikelola dengan baik dan akan tumbuh 

secara sehat, kuat dan efisien. Sehingga sebuah lembaga yang berkecimpung 

dalam pengelolaan zakat dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana 

zakat yang dititipkan oleh para muzakki>. LMI Madiun sadar bahwa 

kepercayaan publik, disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan 

                                                           
8
 Ozi Riyanto, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Oktober 2018.  

9
 Ibid,.  
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lembaga dalam mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahiq juga 

diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi dan integritas dari 

para pengurus amil zakat serta transparansi atau informasi yang berkaitan 

dengan kondisi keuangan maupun non keuangan publik.
10

   

Daerah Madiun merupakan salah satu kota yang mayoritas 

penduduknya beragama muslim. Bagi setiap muslim, membayar zakat adalah 

salah satu kewajiban dari lima kewajiban yang terkandung di dalam rukun 

islam. Dengan begitu maka potensi zakat di Madiun secara umum juga 

mempunyai potensi yang besar. Sebagai contoh LMI sampai dengan periode 

Desember 2017 mampu menghimpun dana sebanyak Rp. 2.307.795.600,- dan 

berhasil menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 1.010.660.800,-.
11

  

Walaupun demikian, tidak ada salahnya prinsip-prinsip good corporate 

governance di atas diterapkan dalam lembaga sosial seperti lembaga amil 

zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzakki<. Oleh karena itu, diharapkan 

semakin meningkat kepercayaan muzakki< semakin meningkat dana ZIS yang 

terkumpul. Semakin banyak dana yang terkumpul maka semakin banyak yang 

dapat disalurkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lembaga amil zakat yang 

tergolong besar yaitu di LMI Madiun. LMI merupakan lembaga filantropi 

profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa 

(masyarakat kurang mampu melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, 

infaq, shadaqah dan wakaf). Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk 

                                                           
10

 Mariyatul Fitriah, Hasil Wawancara, Madiun.  02 Oktober 2018. 
11

 Data diolah dari laporan keuangan LMI cabang Madiun 02 Oktober 2018. 
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mendalami tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance diterapkan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam 

membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat ini. 

Maka dari itu, muncul pertannyaan dalam benak peneliti, misalnya 

bagaimana implementasi prinsip good corporate governance dalam  

penghimpunan dana zakat di LMI Madiun? Bagaimana implementasi prinsip 

good corporate governance dalam  pendistribusian dana zakat di LMI 

Madiun? Berdasakan pertannyaan-pertannyaan tersebut, peneliti mencoba 

mencari jawabannya lewat penelitian ini. Ketertarikan ini kemudian penulis 

tuangkan dalam skripsi dengan judul: “(Prinsip Good Corporate Governance 

pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi prinsip good corporate governance dalam  

penghimpunan dana zakat di LMI Madiun? 

2. Bagaimana implementasi prinsip good corporate governance dalam  

pendistribusian dana zakat di LMI Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan yang akan di 

capai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menggali lebih dalam tentang implementasi prinsip good 

corporate governance dalam  penghimpunan dana zakat di LMI Madiun. 

2. Untuk menggali lebih dalam tentang implementasi prinsip good 

corporate governance dalam  pendistribusian dana zakat di LMI Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Dapat digunakan untuk menguatkan tentang teori-teori manajemen 

institusi khususnya pada lembaga sosial yang berupa lembaga amil zakat, 

memberikan gambaran dalam metode peningkatan kepercayaan para 

stakeholder. Karena suatu lembaga tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa 

adanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga (stakeholder). 

Terakhir diharapkan melahirkan pemikiran yang konseptual mengenai 

pengembangan penerapan good corporate governance pada lembaga sosial.  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan bisa menjadi rujukan perbaikan lembaga amil zakat dalam 

meningkatkan kompetensi dan kinerja lembaga amil zakat serta dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi lembaga amil zakat. 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh pengetahuan peneliti ada banyak penelitian yang berkaitan 

dengan corporate governance dan lembaga amil zakat. Diantara peneliti 
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terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang corporate governance 

adalah: 

Mal An Abdullah dengan judul Corporate Governance Perbankan 

Syariah di Indonesia pada tesis IAIN Raden Fatah yang kemudian di bukukan 

pada tahun 2010. Ada banyak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mal 

An Abdul. Perbedaan yang paling menonjol diantaranya terletak pada objek 

lembaga yang dikaji oleh peneliti yaitu antara lembaga keuangan perbankan 

syariah dan lembaga sosial amil zakat. Tetapi pada dasarnya sama-sama akan 

mendeskripsikan tentang good corporate governance.
12

 

Nikmatuniyah dengan judul Komparasi Sistem Pengendalian Internal 

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dari Politeknik Negeri Semarang 

sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 5. 

No. 3 tahun 2014. Dalam penelitian tersebut peneliti membandingkan sistem 

pengendalian internal lembaga amil zakat pada LAZIS Kota Semarang, LAZ 

Masjid Agung dan LAZIS Masjid Baiturahman di kota Semarang. Ada 

perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Perbedaan itu diantaranya adalah sesuatu yang di 

perbandingkan oleh peneliti yaitu sistem pengendalian internal yang hanya 

terfokus pada struktur organisasi, aspek sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian internal yang berupa job deskripsi, divisi khusus pada akuntansi 

serta sistem auditor. Sedangakan dalam penelitian peneliti ini lebih terfokus 

pada penerapan prinsi good corporate governance yang mencangkup semua 

                                                           
12 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia, (Tesis 

IAIN Raden Fatah, 2010), dalam http://repository.iainradenfatah.ac.id.  (diakses pada tanggal 25 

Januari 2017, jam 08.40 WIB). 

http://repository.iainradenfatah.ac.id/
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stakeholder lembaga amil zakat baik itu pihak internal lembaga maupun 

eksternal. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji pada lembaga amil zakat.
13

 

Dina Fitrisia Septiarini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transparansi 

dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah 

Pada LAZ di Surabaya sebagaimana yang di muat pada Jurnal Akuntansi 

Akrual pada tahun 2011. Ada beberapa perbedaan dan persamaan dalam 

penelitian ini dengan peneliti terdahulu. Perbedaan itu diantaranya terletak 

pada metode yang di gunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

berdasarkan field research. Sedangkan persamaan ini sama-sama 

menggunakan teori prinsip-prinsip good corporate governance hanya saja 

dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan dua prinsip yaitu transparansi 

dan akuntabilitas sedangkan dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam 

tentang implementasi prinsip-prinsip good corporate governance secara 

keseluruhan.
14

 

Dari beberapa karya tersebut sudah ada yang membahas tentang good 

corporate governance tetapi dalam penelitian ini berbeda dengan karya-karya 

tersebut yakni dari segi tempat penelitian, lembaga penelitian dan juga objek 

                                                           
13 Nikmatuniyah, Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil 

Zakat, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 5. No. 3 (2014),  http://jamal.ub.ac.id. (diakses pada 

tanggal 25 Januari 2017, jam 09.25 WIB). 
14

 Diana Fitria Septiarini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap 

Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada LAZ di Surabaya”, Jurnal Akrual FE UNESA 

vol. 2 No. 2 (2011), http://universitas.airlangga.ac.id. (diakses pada tanggal 25 Januari 2017, jam 

09.55 WIB). 

http://jamal.ub.ac.id/
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yang dikaji. Jadi penerapan prinsip good corporate governance pun berbeda, 

sehingga penelitian ini memberikan wawasan baru untuk dijadikan referensi. 

Penelitian dilakukan berdasarkan prinsip analisis good corporate governance 

agar dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan agar mau membayar 

zakat pada lembaga yang diteliti. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan 

data diskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
15

 Danim mengungkapkan bahwa, metode 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya 

hanya sebagai  penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkip interview, 

catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.
16

  

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan 

diteliti, dimana peneliti sebagai subjek (pelaku penelitian). Sehingga dalam 

penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-

sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut di peroleh dari hasil 

observasi dan wawancara dan berbagai tulisan-tulisan lainnya dengan 

                                                           
15

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), 3. 
16

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif,  (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39-40. 
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mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan 

mendalam untuk menghasilkan sebuah skripsi. 

Metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan penelitian ini untuk 

mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

lembaga yang menjadi objek penelitian. Sehingga untuk mewujudkan tujuan 

tersebut harus melakukan observasi dan wawancara yang mendalam dengan 

pihak-pihak dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, menggunakan penelitian 

kualitatif yang sesuai dengan jenis penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini tempat yang menjadi objek penelitian yaitu  

Kantor LMI Perwakilan Jawa Timur yang beralamatkan di Jln. Salak Barat 

VII Kota Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lembaga tersebut 

adalah lembaga amil zakat yang sekarang melaksanakan program tersebut 

sehingga lebih mudah dalam penulisan skripsi yang dilakukan peneliti.  

3. Sumber Data 

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua, yaitu:   

a. Sumber data primer adalah data yang langsung di ambil dari sumbernya 

yaitu berupa wawancara dan pengamatan.
17

  Informan utama dalam 

penelitian ini adalah prinsip good corporate governance dalam 

pengelolaan dana zakat di LMI Madiun. Dari informan utama kemudian 

                                                           
17

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 

209.  
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akan dicari informasi selengkapnya yaitu masyarakat atau pengurus LMI 

Madiun tersebut.  

b. Sumber data sekunder, diperoleh dari data-data yang ada sebelumya 

berupa catatan-catatan, buku-buku, dokumen, laporan, dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan pronsip good corporate 

governance dan lembaga amil zakat. 

1) Data penghimpunan dana zakat dalam prinsip good corporate 

governance. 

2) Data pendistribusian dana zakat dalam prinsip good corporate 

governance. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan melakukan identifikasi 

dari sumber-sumber data yang diperoleh selama penelitian. Maka metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) adalah suatu upaya untuk mendapatkan informasi 

atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber.
18

 Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap 

sangat mengetahui tentang penerapan prinsip-prinsip GCG di lembaga 

amil zakat. Informan tersebut antara lain pimpinan LMI Madiun bagian 

akuntansi dan bagian penghimpunan dana ZIS. 

b. Observasi, diartikan sebagai usaha mengumpulkan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistemastis terhadap 

                                                           
18

 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research,  (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 46. 
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objek penelitian.
19

 Data yang di observasi pada penelitian ini dapat 

berupa bentuk-bentuk riil penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance seperti bentuk transaparansi, tanggung jawab dan lain-lain 

yang sesuai dengan tema penelitian. 

c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti 

berkas-berkas, arsip, jurnal, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. 

5. Metode Pengolahan Data  

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:   

a. Editing  

Pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama 

lain. 

b. Organizing  

Menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam 

keterangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya yang sesuai 

dengan permasalahan.  

 

 

 

 

                                                           
19

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,  (Jakarta: RIneka Cipta, 1997), 158. 
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c. Penemuan hasil  

 Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang 

menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan.
20

  

6. Metode analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, 

mencari tema dengan maksud memahami maknanya. Adapun teknis 

pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.  

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing verification.
21

 

Agus Salim mendeskripsikan ketiga tahap di atas, secara ringkas 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) dalam tahap ini peneliti melakukan 

pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang telah di peroleh. 

b. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah 

deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim 

digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan 

                                                           
20

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Penertbit Andi, 2004), 151.  
21

 M.B Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (London: Sage 

Publication, 1984), 21. 
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melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang 

diperolehnya dari lapangan.
22

  

Kemudian data yang telah dipetakkan di susun secara sistematis untuk 

disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan kerja ini 

peneliti ingin Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana 

Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, 

maka penulis memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari 

beberapa bab, dan masing-masing memiliki beberapa sub bab sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, 

kajian teori dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan, 

sehingga dapat menjadi acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.  

BAB II: PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Bab ini merupakan landasan teori tentang lembaga amil zakat dan 

prinsip good corporate governance. Bab ini berisi landasan teori yang 

digunakan penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. 

Landasan teori yang meliputi pengertian good corporate governance, 

                                                           
22

 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2006), 22-23. 
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prinsip-prinsip good corporate governance, penghimpunan zakat, 

pendistribusian zakat.  

BAB III: PRAKTEK IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA 

ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ MADIUN) 

Bab ini merupakan deskriptif data, yang berupa pemaparan tentang  

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam penghimpunan 

dana zakat di LMI Madiun dan penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance dalam pendistribusian dana zakat di LMI Madiun.  

BAB IV: ANALISIS DATA  

Bab ini merupakan analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun dan 

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pendistribusian 

dana zakat di LMI Madiun. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari 

penulisan skripsi ini yaitu Implementasi Prinsip Good Corporate 

Governance pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq 

Madiun.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan 

dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan 

sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.  
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BAB II 

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNACE 

A.  Good Corporate Governance  

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru 

dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum Corporate Governance 

terkait dengan system dan mekanisme hubungan yang mengatur dan 

menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai 

kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan yang dimaksud 

dapat mencapai tujuan-tujuan usaha secara optimal.
23

Bank Dunia (World 

Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai 

kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, 

yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk 

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi panjang yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 

sekitar secara keseluruhan.
24

  

Good  Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan 

yang sehat. Good  Corporate Governance secara singkat dapat diartikan 

sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders). Corporate Governance 

                                                           
23

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), 179. 
24

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1-2. 
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merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah 

bagi kepentingan perusahaan tersebut.
25

 

Gerald Charraeaux mendefinisikan good corporate governance 

sebagaimana yang dikutip oleh Prasetyantoko adalah keseluruhan 

mekanisme yang mempengaruhi sekaligus membatasi kekuasaan dalam 

lembaga yang dalam bentuk pengambilan keputusaan oleh pengendali 

perusahaan.
26

 Senada dengan Gerald, Syakhroza mengutip pendapatnya 

Blair, bahwa corporate Governance adalah suatu kesatuan yang 

menyeluruh yang mencakup aspek budaya, hukum dan kelengkapan 

institusional lain, baik berupa mekanisme yang didasarkan pada konsep 

pengendalian korporasi disertai dengan sistem akuntabilitas dari pihak 

yang memegang kendali.
27

 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan 

dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain.
28

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat di 

artikan sebagai perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan 

                                                           
25

 Ibid., 2. 
26

A. Prasetyantoko, Corporate Governance: Pendekatan Institusional, (Jakarta: 

Gramedia, 2008), 38. 
27

 Akhmad Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan. Teori dan 

Sistem Covernance serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 

2005), 5. 
28

 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 180.  
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perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para 

pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat 

mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan 

dan Profesional (BTP).
29

  

Dalam peraturan Lembaga Zakat Indonesia: GCG adalah suatu 

tata kelola lembaga zakat yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility),  independensi (independensy), dan kewajaran (fairness).  

Berdasarkan berbagai uraian mengenai GCG diatas maka Good 

Corporate Governance merupakan pedoman sistem, aturan main serta 

komitmen bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan atau lembaga 

dengan baik, beretika, untuk meningkatkan kinerja lembaga dan 

melindungi stakeholder/shareholder. Borwn and Caylor (2004) 

menjelaskan bahwa pelaksanaan GCG yang efektif dan efisien, akan 

menjadikan seluruh proses proses aktivitas perusahaan akan berjalan 

dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan 

baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut 

membaik.
30

    

2. Prinsip Good Corporate Governance  

                                                           
29

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi, 2. 
30

 Mawarto, “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Non Govermental 

Organizations (NGO)”, Journal of Management and Bussines Review,  vol .14. no 1 (Januari 

2017), 244. https://jmbr.ppm-school.ac.id>pdf_1 (diakses pada tanggal 29 September 2018, jam 

19:30). 
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Mengenai pengertian Good Corporate Governance (GCG) dalam 

dunia perbankan dapat kita baca dalam ketentuan pasal 1 angka 6 

peraturan bank Indonesia no. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Disitu disebutkan 

bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi 

(independency) dan kewajaran (fairness).  

a. Prinsip Keterbukaan (Transparancy) 

Yaitu pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

stakeholder sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan 

tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran 

usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksklusif, 

pengelola resiko, system pengawasan dan pengendalian intern, status 

kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian pentinga yang 

mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh 

bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia 

bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan lembaga harus tertulis 



23 
 

 

 

dan  dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang 

berhak memperoleh informasi tentang kebijakan bank.
31

 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus 

menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk 

setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
32

  

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip ini mencakup beberapa hal yaitu 1) Penetapan 

tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ yang selaras 

dengan visi misi, sasaran dan strategi lembaga. 2) Semua organ 

mempunyai kompetensi sesuai tanggung jawabnya. 3) Lembaga 

memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan 

lembaga. 4) Lembaga harus memiliki ukuran kinerja dari semua 

jajaran dan lembaga harus berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran yang 

telah disepakati konsisten dengan nilai-nilai lembaga.
33

 

Akuntabilitas (Accountability) adalah suatu kejelasan fungsi, 

pelaksanaan serta penanggungjawaban manajemen perusahaan 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan 

ekonomis. Dan juga merupakan perwujudankewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media sebagai 

                                                           
31

 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 72-73. 
32

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi, 4. 
33

 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia, 72. 
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pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut 

memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 34

 

c. Prinsip Tanggung jawab (Responsibility) 

Yaitu lembaga memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan 

serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai 

sosial dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Lembaga harus 

bertindak sebagai perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap 

lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.
35

 Kesesuaian 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
36

 

d. Prinsip kemandirian (independency) 

Yaitu lembaga harus menghindari terjadinya dominasi yang 

tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak dan lembaga dalam mengambil keputusan harus 

bersifat obyektif dan terbebas dari segala tekanan pihak luar.
37

 Suatu 

keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik 

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan semua hal yang berkaitan 

dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa 

                                                           
34

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi, 5. 
35

 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia, 72. 
36

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, 5. 
37

 Mal An Abdullah, Corporate Governance, 72-73. 
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harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya. 
38

 

e. Prinsip kewajaran (fairness) 

Yaitu lembaga senanstiasa memperhatikan kepentingan 

stakeholder berdasarkan kesetaraan dan kewajaran dan lembaga 

memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

lembaga.
39

 Dan suatu keadilan dalam memenuhi hak-hak para 

pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari suatu 

perjanjian. 

3. Konsep Good Corporate Governance  

Implementasi prinsip-prinsip GCG menyangkut pengembangan 

dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lain, yaitu: perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware yang lebih bersifat 

teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem 

organisasi. Sedangkan software yang lebih bersifat psikososial mencakup 

perubahan paradigma, visi, misi, nilai (value), sikap (attitude), dan etika 

keperilakuan (behafioral ethics). Dalam praktek nyata di dunia bisnis, 

sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek 

hardware, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan 

struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek 

                                                           
38

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, 5. 
39
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hardware hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat 

dibandingkan dengan aspek software.
40

 

Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah 

input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insane (human 

institution), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri dan 

tanggungjawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap 

berbagi (sharing), peduli (caring) dan melestarikan. Semua hal yang 

menyangkut aspek kejiwaan dari GCG. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

perubahan menuju praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup 

perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial 

(paradigma, visi dan nilai-nilai) organisasi.
41

   

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance- KNKG 

(2006:10-13) adalalah:
42

  

 

 

 

a. Transparansi (transparancy) 

1) Prinsip Dasar 

                                                           
40

 Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi, 5-6.  
41

 Ibid., 6. 
42

 KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), tentang Pedoman Good Corporate 

Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia, (Komite Nasional 

Kebijakan Governance, 2006), 10-13. 
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Tranparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan 

penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan 

berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku 

kepentingan. 

b) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas,akurat  dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas 

pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha serta 

strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi 

pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, struktur 

organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan 

pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat 

kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan. 
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c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan 

maupun pemegang polis/tertanggung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, serta informasi yang dapat mempengaruhi 

daya saing perusahaan dan harga saham. 

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang 

kebijakan tersebut. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

1) Prinsip Dasar 

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam 

organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus 

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepetingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

 

 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas 

dari masing masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan 
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seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai 

perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi 

perusahaan. 

b) Perusahaan, dari masing-masing direksi maupun dewan komisaris 

serta seluruh jajarannya harus membuat pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali. 

c) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan jajaran 

organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan 

tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan 

GCG. 

d) Perusahaan harus memastikan adanya struktur, sistem dan standard 

operating procedure (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya 

mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi, dan 

tujuan perusahaan. 

e) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran 

perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan 

konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate 

values), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki 

sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 

f) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 



30 
 

 

 

g) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-

masing organ dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika 

bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. 

c. Responsibilitas (responsibility) 

1) Prinsip dasar 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi 

yang baik (good corporate citizen). 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan. 

b) Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik 

(good corporate citizen) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial. 

d. Independensi (independency) 

1) Prinsip dasar 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- 

masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 
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a) Masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya harus 

menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari 

segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan 

dapat dilakukan secara obyektif. 

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan , tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung 

jawab antara satu dengan yang lain. 

c) Seluruh jajaran perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya serta 

anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-

undangan. 

e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) 

1) Prinsip dasar 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 
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b) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh 

pemangku  kepentingan untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta 

membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan. 

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 

kelamin (gender )dan kondisi fisik. 

B. PEMBERDAYAAN ZAKAT 

1. Pengertian Pemberdayaan Zakat 

Pemberdayaan itu sendiri dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni 

empowerment, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana 

“daya” bermakna kekuatan (power). Bryant dan White menyatakan 

pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan kewenangan 

yang lebih besar kepada masyarakat miskin, dengan cara menciptakan 

mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan 

alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pegaruh. 

Sementara Freire, menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan 

kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan 

saja, tetapi juga upaya mendorong mencari cara menciptakan kebebasan 

dari struktur yang opresif.
43
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Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan 

mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan 

menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat 

lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan 

sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan 

berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang 

tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Dalam 

pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan 

mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder. 

Kecenderungan primer berarti pemberdayaan menekankan proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. 

Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihanya.
44

  

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan 

a. Pemberdayaan rohani merupakan suatu upaya untuk memperkuat 

dimensi batin seseorang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya 

dalam menerima segala hal yang menimpa dirinya, seperti musibah, 

sakit dan lain sebagainya.  
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b. Pemberdayaan intelektual merupakan upaya untuk membangun potensi 

berfikir positif dan terarah dalam memandang realitas yang akan atau 

sedang terjadi terhadap diri dan lingkungannya.  

c. Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk melakukan perubahan 

terhadap masalah material masyarakat. Penguatan ini akan memberikan 

efek positif terhadap terciptanya masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi.
45

  

C. MANAJEMEN PEMBERDAYAAN 

Manajemen yang bagus dalam pemberdayaan zakat maka zakat harus 

dipegang oleh tangan-tangan yang amanah dan faham dalam pelaksanaannya. 

Yaitu benar dalam memilih para amil zakat dan menyederhanakan 

manajemen. Adapun manajemen yang bagus didalamnya ada penghimpunan 

dan pendistribusian. 
46

 

1. Pengertian Penghimpunan  

Menurut bahasa, fundaraising berarti penghimpunan dana atau 

penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundaraising merupakan 

suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, 

infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik 

individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan 

didayagunakan untuk mustahiq. Fundaraising diartikan sebagai konsep 

tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya 

dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan 
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kegiatan opersional lembaga sehingga mencapai tujuan. Fundaraising 

tidak hanya difahami dalam konteks mengumpulkan dana saja 

sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk 

kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana 

saja, sehingga dapat dimungkinkan  fundaraising berupa sumber-sumber 

daya lain selain dana segar.
47

 

Untuk mengarahkan kepada daya guna yang tepat dan cepat, serba 

guna dan produktif, perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi 

sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat 

umum atau badan hukum.
48

 Fundaraising juga merupakan proses 

mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal 

kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting 

karena sumber harta atau dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target 

bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah 

strategis dalam menghimpun asset selanjutnya akan dikelola atau 

dikembangkan.
49

  

 

 

2. Tujuan Penghimpunan  
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Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundaraising bagi sebuah 

organisasi pengelola zakat.
50

 

a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan fundaraising yang 

paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi 

pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang 

atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling 

pertama dan dan utama dalam pengelolaan lembaga. Tanpa aktifitas 

fundaraising kegiatan lembaga akan kurang efektif.  

b. Tujuan kedua fundaraising adalah menambah calon donatur atau 

menambah populasi donatur. Suatu lembaga yang melalukan 

fundaraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat 

menambah jumlah donasi ada dua cara yang ditempuh, yaitu pertama, 

menambah donasi dari setiap donatur. Kedua menambah jumlah 

donatur baru.  

c. Disadari atau tidak aktifitas fundaraising yang dilakukan oleh sebuah 

lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap citra lembaga. Fundaraising adalah garda terdepan yang 

menyapikan informasi dan berinterkasi dengan masyarakat. Hasil 

informasi dan interkasi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak 

masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan 

dampak yang positif. Citra yang baik akan sangat mudah 

mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.  
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d. Kadangkala ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi 

dengan aktifitas fundaraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka mempunyai kesan yang 

positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut akan tetapi mereka 

tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada 

lembaga tersebut. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan 

dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok 

seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundaraising, meskipun 

mereka tidak mempunyai donasi, mereka pasti akan berusaha 

melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung suatu lembaga dan 

akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya 

secara natural bersedia menjadi prometer atau informasi positif tentang 

lembaga kepada orang lain.  

e. Tujuan kelima fundaraising yaitu memuaskan para donatur. Tujuan ini 

merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun 

dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Karena 

kepuasan para donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang 

akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendominasikan 

dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan 

mengkonfirmasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif 

kepada orang lain. Dengan demikian secara otomatis fundaraising juga 

harus bertujuan untuk memuaskan para donatur.  

3. Unsur-Unsur Penghimpunan  
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Beberapa hal yang menjadi unsur penting fundaraising adalah 

kebutuhan para donatur, sekmentasi, identifikasi calon donatur, 

positioning, produk, harga dan biaya transaksi, promosi dan maintenance
51

   

a. Kebutuhan donatur  

Beberapa hal yang dibutuhkan donatur adalah kesesuaian dengan 

prinsip syari‟ah ketika mereka menyerahkan dana ZIS kepada OPZ. Di 

lain pihak OPZ harus bisa memberikan laporan dan 

pertanggungjawaban untuk menjaga tingkat kepercayaan para donatur 

dan muzakki<. Para donatur dan muzakki< juga dapat mengetahui tingkat 

keamanahan dan keprofesionalan OPZ.  

Kebutuhan donatur lain adalah sejauh mana manfaat dana ZIS 

yang diberikan donatur dan muzakki< bagi kaum dhuafa‟ baik sekedar 

untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang. Dalam OPZ harus bisa 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kaum dhuafa‟ menuju 

kesejahteraan hidup. Untuk merealisasikan tujuan ini, salah satu 

kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki< mau 

mengeluarkan dana ZIS adalah pelayanan yang baik yang diberikan 

OPZ yang meliputi kemudahan transaksi pembayaran, layanan jemput 

zakat, layanan konsultasi ZIS, silaturahmi rutin dan komunikasi 

petugas fundaraising dan lain-lain. Dalam fundaraising silaturahmi 

dan komunikasi tidak hanya terbatas pada kedatanan petugas zakat 

atau amil, tetapi pada saat ini sudah mengalami pergeseran lebih bukan 
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hanya sekedar kunjungan tetapi berbentuk komunikasi baik melalui 

surat, e-mail, telepon secara langsung, SMS, internet dan lain-lain.  

b. Segmentasi  

Segmentasi bagi OPZ adalah sebuah metode tentang bagaimana 

melihat donatur dan muzakki< secara kreatif. Ada beberapa aspek yang 

perlu dipertimbangkan yang meliputi:  

1) Georgrafis (batas wilayah: desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, 

provinsi, dst) 

2) Demografis (siapa saja, laki-laki/perempuan, usia, keluarga yang 

bagaimana) 

3) Psikografis (status ekonomi, pekerjaan, pendidikan, gaya hidup, 

minat, sikap, dst) 

c. Identitas Profil Donatur dan Muzakki< 

Bagaimana donatur dan muzakki< merupakan kekuatan yang besar 

bagi OPZ untuk meneruskan langkah menuju tujuan jangka panjang 

organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan donatur dan muzakki< yang 

loyal untuk menopang kehidupan organisasi. Profil calon donatur dan 

muzakki< difungsikan untuk mengetahui lebih awal identifikasinya. 

Profil calon donatur dan muzakki<  perseorangan dapat berbentuk 

biodata atau CV, sedangkan untuk calon donatur atau muzakki< 

organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profit lembaga.  

d. Positioning  
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Positioning biasanya mencakup perancangan penawaran dan OPZ 

agar target pasar masyarakat tertentu mengetahui dan menganggap 

penting posisi OPZdiantara persaingannya. Tujuan dilakukan 

positioning ini adalah untuk membedakan persepsi OPZ berikut 

produk dan program layanannya dari para pesaing.  

1) Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai 

perubahan dalam lingkungan perzakatan. Apakah itu perubahan 

persaingan dengan OPZ lain, perubahan perilaku donatur, perubahan 

sosial budaya, perubahan kemajuan ilmu dan teknologi, dsb.  

2) Positioning OPZ harus dipersiapkan secara positif oleh donatur dan 

menjadi reason to buy para donatur.  

3) Positioning haruslah bersifat unik sehingga dapat dengan mudah 

mendiferenskan diri dari OPZ lain.  

4) Positioning haruslah mencerminkan kekuatan dan keunggulan 

kompetitif OPZ.  

 

 

e. Produk  

Terkait dengan pengelolaan zakat produk diartikan sebagai 

sebuah kompleksitas yang terdiri dari cirri-ciri yang berwujud dan 

tidak berwujud. Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan donatur dan muzakki<. Produk 

pengelolaan zakat termasuk dalam produk yang berupa jasa, karena 
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memberikan pelayanan kepada para donatur dan muzakki>  dalam 

upaya memudahkan penyaluran dana ZIS kepada yang berhak 

menerimanya. Unsur-unsur produk dalam pengelolaan ZIS anatara 

lain: 

1) Produk OPZ harus menjadi wahana penyalur ZIS.  

2) Produk OPZ harus menjadi wahana kepedulian sosial.  

3) Produk OPZ harus berbentuk dan dalam kemasan modern.  

4) Produk harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas. 

5) Produk yang digulirkan menjadi program yang dimiliki keunggulan.  

6) Produk menjadi pencitra bagi OPZ.  

4. Pendistribusian  

Pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan 

dalam empat bentuk, yaitu: 
52

 

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

kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat 

fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana 

alam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar tidak akan 

mendidik apabila diberikan sepanjang tahun atau tidak akan berarti apa-

apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  
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b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam 

bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-

alat sekolah atau beasiswa.  

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

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

cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat 

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir 

miskin.  

d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan 

dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau 

menambah modal pedagang pengusaha kecil.  

5. Golongan Penerima Zakat 

Zakat, infaq dan shadaqah adalah tumpukan harta yang 

dikumpulkan dari para muzakki> dan akan dibagikan atau disalurkan 

kembali kepada mustahiq.
53

 Mustahiq adalah orang yang berhak 

menerima ZIS dan ada delapan golongan, sebagaimana yang disebutkan 

dalam QS. Al-Taubah ayat 60:  

                                         

                           

        

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

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
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berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 60)
54

 

 

Dalam keseluruhan golongan delapan asnaf dibawah ini akan 

dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.  

a. Fakir 

Fakir yaitu orang yang sama sekali tidak mempunai pekerjaan, atau 

mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga 

tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya. Menurut 

Imam Madzab yang tiga adalah yang disebut fakir ialah mereka yang 

tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi 

kepeluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan 

pokok lainnya, baik untuk diri sendiri atapun bagi mereka yang menjadi 

tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, 

tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.
55

 

b. Miskin  

Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam 

memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi 

tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi 

yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab 

atau beberapa nisab.
56

 

c. Amil  
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Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau 

masyarakat untuk mengupulkan zakat, menyimpan dan kemudian 

menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Mereka 

diberi zakat sebab amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, 

seperti melakukan pendataan para wajib zakat.
57

 

d. Mu’allaf 

Mu’allaf adalah sekelompok orang yang hatinya diharapkan masuk 

Islam untuk menguatkan keislaman mereka yang lemah, mencegah 

kejahatan mereka terhadap kaum muslimin atau untuk mengambil 

manfaat dari mereka dengan melindungi kaum muslimin. Mereka 

terbagi dalam dua golongan yaitu kaum muslimin dan orang-orang 

kafir.
58

 

e. Riqa>b  

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan riqa>b (para 

budak) adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja 

dalam mengabdi kepada majikan, dimana pengabdian itu dapat 

dibebaskan bila budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 

uang, tetapi budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk 

membayar tebusan atas dirinya.
59

 

f. Al-Gha>rimin (orang yang berhutang) 
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Menurut Madzha>b Abu Hanifah, harim adalah orang yang 

mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk 

memenuhi utangnya tersebut. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa 

salah satu kelompok yang termasuk gharim adalah orang yang terkena 

berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan 

yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dari dan keluarganya.
60

  

g. Fisabi>lilla>h  

Fisabi>lilla>h merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh 

perbuatan baik, namun menurut sebagian besar ulama, secara khusus 

berarti member pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar islam selalu 

berkembang dan jaya di dunia. Sayyid Rassyid dan Syeikh Mahmud 

Syaltut berpendapat bahwa fisabilillah maksudnya adalah kemaslahatan 

kaum muslim, yaitu untuk menegakkan agama dan Negara serta bukan 

untuk kepentingan pribadi. 

h. Ibnu Sabil  

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir 

(perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke 

daerah lain. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat 

dalam jumlah yang cukup menjamin mereka pulang.
61

   

D. TUJUAN PEMBERDAYAAN ZAKAT 

Zakat adalah salah satu di antara lima pilar yang menegakkan 

bangunan islam. Di sisi lain, ia juga merupakan sebuah bentuk ibadah yang 
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mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi 

kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dengan 

khalik (habl min Allah) dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama 

makhluk Allah (habl min an-nas).  

Adapun tujuan pelaksanaan zakat pada hakekatnya adalah untuk: 

1. Membersihkan jiwa muzakki> (orang yang zakat) dari sifat-sifat bakhil, 

loba dan tamak serta menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) 

terhadap golongan lemah. 

2. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahiq 

(orang yang berhak menerima). 

3. Menumbuhkembangkan kekayaan muzakki> sesuai dengan firman Allah 

SWT, yang artinya; “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka 

Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak…”(QS. Al-Baqarah: 245). 

4. Membersihkan jiwa para mustahiq dari perasaan sakit hati (iri), benci dan 

dendam terhadap golongan orang yang hidup dalam serba kemewahan 

tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.  

5. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia 

yang berkemampuan hidup layak.
62
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BAB III 

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM 

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ 

MADIUN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

1. Sejarah Lembaga Manajemen Infaq Madiun 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah lembaga amil zakat yang 

didirikan oleh beberapa alumni STAN yang bekerja di lingkungan 

Departemen Keuangan dan BPKP di wilayah Jawa Timur pada 16 

September 1995 dan disahkan menjadi LAZ provinsi Jawa Timur dengan 

surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 451/1702/032/2005. 

Sementara LMI Madiun diresmikan pada 11 September 2005, yang 

merupakan kantor perwakilan cabang dari LMI Surabaya.  

Suatu hal yang mendorong didirikannya LMI di Madiun adalah 

melihat akan minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan 

adanya LMI tersebut diharapkan masyarakat Madiun sadar akan 

pentingnya berzakat. Apabila penghimpunan dan pengelolaan dilakukan 

secara maksimal bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa 

mensejahterakan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di 

Madiun secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.
63

 

LMI lahir untuk membawa misi rahmatal lil’alami<n. Dengan usianya 

yang ke-23 tahun, LMI telah beroperasi secara nasional di provinsi Jawa 
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Timur khususnya di Madiun. LMI berhasil melaksanakan berbagai 

program unggulan, seperti desa inspiratif dan yang menjadi percontohan 

program tersebut adalah desa Klepu di Kabupaten Ponorogo.
64

 

2. Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Madiun 

Visi:  

Menjadi lembaga yang professional dalam pemberdayaan dan pelayanan.  

Misi:  

a. Menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, 

hibah, dan dana sosial lainnya secara professional dan akuntabel.  

b. Meningkatkan peranan produktif dan pengaruh konstrukif secara nyata 

di tengah masyarakat.  

c. Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.  

3. Lokasi LMI Madiun 

Kantor Perwakilan Jawa Timur terletak di Jl. Salak Barat VII, 

Kecamatan Taman, Kota Madiun.  

 

 

 

 

4. Struktur Direksi LMI Madiun tahun 2018 

a. Susunan Pengurus LMI Madiun
65

 

Kepala Cabang    : Ozi Riyanto, S. T. 
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Manajer Keuangan   : Mariyatul Fitriah  

Staff  Penghimpunan  : Sigit Santoso 

       Putri Yanuarsih  

       Yusuf Ahmad 

Staff Pendayagunaan   : Indah Siti Nur Azizah  

Petugas Penghimpun Zakat  : Ahmad   

b. Tugas
66

  

1) Kepala Perwakilan Cabang  

a) Bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan dan program 

kerja kantor cabang. 

b) Bertanggungjawab untuk merencanakan dan membuat program 

kerja tahunan.  

c) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kerja masing-

masing devisi.  

d) Melakukan komunikasi dengan kantor pusat, kantor cabang LMI 

yang lain serta instansi /komunitas di luar LMI untuk 

memperlebar jangkauan LMI cabang Madiun.  

2) Manajer Keuangan  

a) Mengatur keluar masuknya keuangan yang dikelola.  

b) Bertanggungjawab dalam operasional teknis kantor.  

c) Membuat dan mencatat kwitansi bulanan donatur.  

d) Bertanggungjawab terhadap database donatur LMI Madiun.  
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3) Staff Penghimpunan  

a) Bertanggungjawab untuk pengambilan donasi rutin setiap bulan.  

b) Bertanggungjawab untuk melakukan maintenance terhadap 

donator. 

c) Mendistribusikan majalah dan bulletin kepada donator rutin dan 

insidentil.   

d) Membuat dan melaksanakan konsep penghimpunan donasi LMI 

Madiun.  

e) Bertanggungjawab untuk mengelola koordinator donator dan 

marketing freelance LMI Madiun.  

f)  Melakukan presentasi ke instansi/komunitas/perusahaan untuk 

memperbanyak jumlah dan donator  

g) Membuka pasar baru untuk memperbanyak jumlah donasi dan 

donator rutin LMI Madiun.  

4) Staff Pendayagunaan  

a) Bertanggungjawab dalam penyaluran dana LMI Madiun.  

b) Bertanggungjawab untuk memproses pengajuan proposal dari luar 

LMI.  

c) Membuat, merencanakan serta melaksanakan program-program 

LMI Madiun, baik yang bersifat pemberdayaan maupun yang 

bersifat karitatif.  

d) Mensupervisi dan mengontrol pelaksanaan program yang bersifat 

berkelanjutan (pemberdayaan).  
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5) Petugas Penghimpun Zakat  

a) Bertanggungjawab terhadap penjemputan zakat dari para donatur.  

b) Melakukan penjemputan donasi secara langsung kepada para 

donatur.
67

  

B. PENGHIMPUNAN  DANA ZAKAT  

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan 

ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Pada zaman Rosulullah, 

bantuan usaha diberikan langsung dari pengelola kepada mustahiq melalui 

baitul mal. Dan saat ini di Indonesia zakat dikelola oleh lembaga non 

pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Maka dari itu optimalisasi kearah manfaat lebih strategis dan sudah 

tentu terletak di tangan lembaga-lembaga yang professional.
68

 

Adanya pengawasan terhadap keuangan publik dalam Islam sangatlah 

penting. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik, mengembangkan 

dan melindunginya baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran. Dan 

adanya pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan 

agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat secara menyeluruh terutama pada muzakki>.  

Dalam meningkatkan rasa kepercayaan donator/muzzaki> maka zakat 

harus dimanajemen yang bagus dalam penghimpunannya.
69

 Salah satu 

caranya yaitu zakat harus dipegang oleh tangan-tangan yang amanah dan 

mempunyai tujuan. Tujuan pengumpulan adalah untuk menjaga 
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kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, maka harus dibentuk 

satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Aktivitas 

pengumpulan terdiri dari pertama, Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada 

masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki> sehingga sadar akan 

kewajibannya dan akan menjalankannya. Kedua, Promosi, yaitu menjelaskan 

tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, 

sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut. 

1. Langkah-Langkah Dalam Penghimpunan Zakat di LMI Madiun
70

 

Langkah-langkah penghimpunan dana dalam organisasi pengelola 

zakat sebagai berikut; 

a. Melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon 

muzakki> yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain 

yang dapat mempengaruhi. 

b. Membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan 

guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.  

c. Langkah organizing yaitu menetapkan SDM yang akan menjalankan 

pelayanan, jumlah, dan kualifikasinya.  

d. Menjalankan layanan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

e. Melakukan monitoring dan pengawasan, yakni mengawasi apakah 

layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya. 

Dan dalam sistem penghimpunan zakat yang telah dilakukan LMI 

Madiun melalui beberapa pintu yaitu;
71

 pertama, mengambil rutin zakat 

                                                           
70

 Ibid,.  



53 
 

 

 

maksudnya petugas penjemput zakat LMI Madiun mengambil zakat 

dengan cara mendatangi rutin ke rumah-rumah para muzakki<. Dan apabila 

para muzakki> tidak dapat dikunjungi maka dapat dilakukan melalui media 

komunikasi yang dapat digunakan yaitu melalui telepon, SMS, whatsapp 

atau e-mail.  

Kedua, para muzakki< juga dapat membayarkan zakatnya  secara 

langsung dengan cara langsung mendatangi kantor LMI Madiun tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan apabila para muzakki< berada di lokasi yang 

berdekatan dengan kantor LMI Madiun atau berada pada jarak yang sangat 

terjangkau.   

Ketiga, pemungutan zakat juga dapat dilakukan secara online. Dengan 

metode ini para muzakki< dapat membayarkan zakatnya melalui transfer ke 

rekening LMI Madiun. Cara ini lebih efektif mengingat para muzakki< 

tidak selalu memiliki waktu luang untuk mendatangi langsung kantor LMI 

Madiun.  

2. Progam  Sosialisasi 

Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah suatu 

proses yang instan. Keberhasilan ini tergantung pada bagaimana 

kesungguhan ajaran ZIS yang didakwahkan terus-menerus kedalam 

masyarakat. Karena penyebaran ini bukan hanya berhenti pada kemauan 

masyarakat. Namun masyarakat mampu menjadikan sebagai gerakan yang 
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menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat yang lain untuk 

menunaikannya pula.
72

  

Bagi sebagian masyarakat, menunaikan ZIS masih menghadapi suatu 

kendala. Karena sebagian dari mereka masih ada yang belum mengetahui 

hukum ZIS, peran ZIS dan fungsi dari amil, siapa yang termasuk muzakki>, 

munfiq dan matashodiq, bagaimana membayar ZIS serta harus kemana 

membayarkannya.  

Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, LMI Madiun 

melaksanakan sosialisai yang secara umum yaitu: 

a. Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam hal 

penyuluhan maupun penghimpunan ZIS tersebut.  

b. Mengadakan koordinasi dengan semua pihak, supaya penghimpunan 

ZIS dapat dilaksanakan secara optimal.   

 

C. PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  

1. Kriteria Pemilihan Mustahiq  

Pemilihan mustahiq yang dilakukan oleh LMI Madiun lebih 

memprioritaskan golongan miskin dibandingkan golongan yang lain. 

Dalam penyaluran dana zakat yang diutamakan oleh LMI yaitu anak yatim 

kan kaum du’afa>’, sehingga dalam memilih mustahiq yang lebih 

diperhatikan adalah orang-orang miskin atau anak yatim yang tergolong 

miskin. Menurut Indah Siti Nur Azizah, miskin adalah orang mempunyai 
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pekerjaan atau tidak, mempunyai penghasilan atau tidak, tetapi tidak 

memenuhi kebutuhan sehari-hari secara keseluruhan. Sementara kriteria 

miskin untuk kaum du’afa>’dan anak yatim du’afa>’yang dipilih oleh LMI 

Madiun sebagai berikut: 

Kriteria miskin (kaum du’afa>’) menurut LMI Madiun meliputi: 

a. Orang yang memiliki pekerjaan (usaha) atau tidak, tetapi penghasilan 

minim sedangkan kebutuhannya lebih besar.   

b. Tempat tinggal dalam keadaaan minim (kurang layak huni) 

c. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang meliputi 

pangan dan sandang, maupun kebutuhan pendidikan anak-anak 

mereka.  

d. Kesulitan dalam menjaga atau mempertahankan kesehatan, kesulitan 

dana untuk berobat ketika sakit atau melahirkan.
73

  

Adapun criteria anak yatim du’afa>’ yang dipilih oleh LMI Madiun 

sebagai berikut: 

a. Masih usia sekolah (SD, SMP dan SMA) 

Anak yatim yang masih usia sekolah (SD, SMP dan SMA) 

merupakan anak usianya berkisar 18 tahun kebawah dan belum 

mampu bekerja, sehingga kesulitan dalam membiayai hidupnya.  

b. Memiliki jumlah saudara yang banyak (lebih dari dua) yang semuanya 

masih sekolah dan berasal dari keluarga miskin.  
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LMI Madiun memilih kriteria tersebut karena anak yatim yang 

memiliki jumlah saudara lebih dari dua dan semuanya masih sekolah 

akan membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pendidikan 

mereka. Misalnya untuk membayar SPP, buku, seragam dan membeli 

peralatan sekolah  lainnya. Apalagi dari keluarga miskin pasti akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
74

 

2. Mekanisme penyaluran dana zakat  

a. Membuat rencana atau rancangan program penyaluran zakat. 

Rancangan tersebut dibuat oleh staff penyaluran dengan tujuan agar 

penyaluran dapat terarah dan berjalan dengan jelas.  

b. Mencari dan memilih data mustahiq miskin   

LMI memberikan dana mustahiq miskin sesuai dengan pengajuan 

dari lembaga sekolah. Yaitu mengajukan program seperti beasiswa 

pintar, kafalah guru dan lain-lain. Adapun lembaga-lembaga tersebut 

Yayasan Qurrota „ayun, SDIT Robbani Cendekia, TK Nurusyifa‟, TK 

Pelangi Alam dan lainnya.  

c. Menyalurkan dana zakat dalam bentuk program 

1) Beasiswa yatim, merupakan suatu kegiatan penyaluran zakat yang 

memberikan beasiswa kepada mustahiq miskin usia sekolah 

(SD,SMP,SMA) yaitu anak yatim dan du’afa>’. Data mengenai 

pelajar tersebut bisa didapat melalui pihak sekolah atau dari 
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masyarakat yang mengajukan kepada LMI Madiun, kemudian LMI 

akan melakukan survei layak untuk diberi dana zakat atau tidak.  

2)  Santunan anak yatim, pemberian santunan khusus untuk anak yatim 

usia SD, SMP dan SMA yang diberikan dalam setiap bulan.  

3) Kafalah guru, merupakan program pemberian insentif untuk guru 

dilembaga pendidikan Islam yang memiliki kemampuan lebih atau 

guru yang prestasinya baik serta dlam memenuhi kehidupan 

ekonominya kurang mampu. Pemberian kafalah guru disesuaikan 

dengan permintaan lembaga yang mengajukan dalam setiap bulanya 

berkisaran Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-.
75

 

3. Dampak Bagi mustahiq 

Zakat merupakan peranan penting dalam membantu meringankan 

beban para mustahiq. LMI Madiun menyalurkan zakat kepada para 

mustahiq miskin dengan berbagai program yang tentunya mengarah pada 

delapan asnaf. Penyaluran yang dilakukan oleh LMI Madiun diharapkan 

dapat membantu mensejahterakan tarah hidup kaum du’afa>’ dan 

meringankan kebutuhan para mustahiq.  Adapun dampak penyaluran 

zakat yang dilakukan LMI bagi miskin mustahiq ialah:  

a. Bagi kaum du’afa>’ 

Penyaluran zakat di LMI Madiun dalam bentuk program sudah 

dapat membuat hidup kaum du’afa>’ menjadi sejahtera dengan kata lan 

sudah bisa meringankan beban ekonominya. Hal ini ditunjukkan 
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dengan beberapa keterangan dari sebagian mustahiq miskin yang 

mendapat santunan dari LMI Madiun.  

Seorang guru yang berprestasi tetapi dalam kehidupan ekonominya 

belum tercukupi dengan kata lain dikategorikan miskin, maka criteria 

ini termasuk yang dipilih oleh LMI Madiun, karena hal ini termasuk 

salah satu program penyaluran zakat.    

b. Bagi anak yatim du’afa>’ 

Zakat yang disalurkan oleh LMI Madiun untuk anak yatim du’afa>’ 

diharapkan dapat meringankan bebannya sementara waktu.
76

 

 

 

4. Program-Program Pendayagunaan Zakat 

Menurut Bapak Ozi Riyanto selaku Kepala Cabang pendayagunaan 

dana zakat adalah salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang 

miskin, sehingga tercipta kehidupan yang makmur. Dalam sistem 

pendayagunaan dana zakat LMI Madiun ada lima program, yaitu:
77

 

a. Program Ekonomi 

Melalui program ini, dari lembaga memberikan bantuan berupa 

ilmu pengetahuan dan keterampilan atau memberikan pengelolaan dan 

pengembangan suatu kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat serta peningkatan 
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sumber daya manusia terutama bagi fakir dan miskin. Selain itu, 

lembaga LMI Madiun ikut membantu dalam hal memberikan dana 

sebagai modal usaha. Seperti  membantu usaha peternakan ayam 

petelur.  

Dan dari situlah mereka mulai muncul inspirasi-inspirasi baru 

untuk mengembangkan dana dan kemampuannya dalam membuat 

usaha sendiri seperti membuat kripik tempe dan roti. 

b. Program Pendidikan 

Memberikan bantuan pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa‟. 

Melalui program ini, kepedulian lembaga yang dilakukan adalah 

dengan memberikan beasiswa rutin dan insidentil. Beasiswa rutin yaitu 

memberikannya tiap tiga bulan sekali, pihak LMI membayarkan 

langsung ke sekolah para siswa. Beasiswa insidentil yaitu 

memberikannya apabila dari lembaga ada kegiatan-kegiatan khusus.  

Program ini dilakukan sebagai pelancaran proses belajar mengajar 

sehingga murid tidak putus sekolah. Dan mereka mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk terus sekolah dan dapat melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.  

c. Program Dakwah 

Melalui program layanan ceramah yang diarahkan pada 

peningkatan pemahaman, penghayatan, pengalaman ajaran Islam dan 

menyediakan sarana dan prasarana ibadah. Maka dengan adanya 
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program ini diharapkan supaya masyarakat mau kembali ke Islam 

melalui majelis ta’li>m tersebut.
78

  

d. Program Kesehatan 

Melalui program ini lembaga ikut serta membantu dalam 

menunjang kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi peningkatan 

kualitas hidup masyarakat fakir dan miskin. Hal ini bisa berupa sarana 

dan prasarana kesehatan masyarakat seperti alat-alat kesehatan, obat-

obatan dan alat penunjang kesehatan masyarakat lainnya. Program 

kesehatan ini meliputi  santunan kesehatan masyarakat du’afa>’ yaitu 

berupa kegiatan kesehatan lingkungan dan penyediaan layanan 

kesehatan masyarakat seperti dengan meringankan biaya obat yang di 

alami. Dan dari LMI Madiun menyediakan layanan mobil ambulan 

sebagai layanan antar pasien atau jenazah. 

e. Program Kemanusiaan 

Melalui program ini dari LMI Madiun mengadakan tim pembantu 

bencana dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang 

terkena musibah bencana alam. Dalam bentuk tindakan cepat berupa 

bantuan pangan, medis dan fisik supaya kembali pulih menuju kondisi 

normal.       

D. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM 

PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI LMI MADIUN 
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1. Penerapan Prinsip Keterbukaan (Transparancy) Dalam Penghimpunan 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Prinsip keterbukaan (transparancy) yaitu keterbukaan lembaga dalam 

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hal 

ini meliputi pengungkapkan informasi yang secara jelas, tepat waktu dan 

dapat di akses oleh para masyarakat sesuai dengan haknya.
79

  

Dalam membuat kebijakan LMI Madiun selalu melibatkan pemangku 

kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi program. 

Bukan hanya dari unsur pimpinan melainkan juga dari pihak yang di 

undang yaitu tokoh masyarakat, ulama’ dan tenaga profesional yang 

nantinya akan memberikan informasi juga kepada masyarakat seputar 

program dan sekaligus untuk menarik calon-calon muzakki> untuk 

berzakat.
80

 

Selain itu, selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas kepada 

muzakki>. Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah dana zakat 

dan program-program LMI Madiun. Muzakki> dapat dengan mudah 

mengetahui informasi seputar LMI Madiun melalui Kantor Layanan. 

Kantor Layanan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LMI untuk 

membantu pengumpulan dana zakat yang ditempatkan di setiap Kabupaten 

yang ada di Jawa Timur sehingga masyarakat dapat membayarkan zakat 

dan memperoleh informasi. Muzakki> maupun masyarakat juga dapat 

mengakses informasi melalui media online (facebook, instagram, e-mail) 
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dan media cetak seperti majalah yang setiap bulannya di terbitkan. Bagi 

masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya maupun ingin bertanya 

mengenai LMI akan diberikan alamat maupun kontak.
81

     

LMI Madiun menyajikan informasi-informasi tersebut yang dapat 

dilihat secara langsung oleh para muzakki< melalui media cetak seperti 

majalah yang setiap bulannya di terbitkan.  Lembaga Manajemen Infaq 

(LMI) Madiun telah menyediakan informasi tersebut terkait dengan 

pengelolaan dana zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian. 

Dan bagi para muzakki< yang sudah membayarkan zakatnya akan diberi 

kwitansi kepada mereka sebagai tanda bukti pembayaran zakat.
82

    

Dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara professional 

dan jelas. Hal ini sangat diperlukan oleh suatu lembaga amil zakat yang 

baik terutama dalam sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan 

laporan-laporan yang transparan dan relevan. 

Bentuk transparansi lainnya yaitu berupa pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan ini nantinya akan menjadi alat bantu untuk 

mengungkapkan transaksi korporasi beserta kinerjanya kepada 

stakeholders secara transparan. Hal ini diperlukan karena laporan 

keuangan merupakan salah satu sarana yang diperlukan sebagai korporasi 

untuk menjaga terlaksananya prinsip transparansi. Dan sebagai bentuk 

                                                           
81

 Ibid,.  
82

 Lihat transkip wawancara nomor, 01/1W/F- 1/10 -10/2018. 



63 
 

 

 

tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan dana yang sudah 

dipercayakan kepada kami.
83

 

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dalam Penghimpunan 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Kejelasan fungsi di LMI Madiun berjalan dengan baik. Hal ini terlihat 

dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk LMI Madiun sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. SDM yang dimiliki LMI Madiun 

merupakan SDM yang professional karena selalu mengikuti pelatihan 

yang diadakan LMI pusat. Setiap anggota mendapatkan  perannya masing-

masing  dan setiap akhir bulan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya 

dalam rapat yang diikuti pimpinan LMI Madiun.
84

 

Manajemen LMI telah memiliki bagian-bagian dari struktur organisasi 

yang jelas serta pembagian tugas dan fungsi yang memudahkan kegiatan 

operasional kantor maupun lapangan. Dari segi akuntabilitas, dapat dilihat 

pada struktur organisasi di LMI. Yaitu pada sistem pendelegasian 

tanggung jawab dalam menghimpun dana. Pada sistem pendelegasian 

tanggung jawab memiliki tujuan agar tidak terjadi penumpukan atau 

duplikasi pekerjaan. Oleh sebab itu LMI seringkali mengadakan Rapat 

Direksi dengan kepala unit kerja mengenai tanggung jawab dan wewenang 

mereka dalam melaksanakan tugas.
85

 

Dalam hal lainnya yaitu peningkatan yang efisien dalam memperbaiki 

manajemen. Seperti adanya peningkatan profesionalisme melalui 
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penempatan para petugas yang sesuai dengan keahliannya. Karena dalam 

penanganan tugas kantor maupun tugas lapangan harus ditangani oleh para 

tenaga yang professional. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.
86

 

Maka dari itu tidak ada dualisme antara orang dengan bidangnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing organ 

dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman 

perilaku yang berlaku dan yang telah disepakati oleh perusahaan. Hal ini 

dapat di buktikan dari organisasi yang terstruktur dan adanya pemisahan 

tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan program kerja yang 

dirancang. 

Dalam hal mempertanggungjawabkan penghimpunan dana zakat, LMI 

Madiun harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada 

semua pemangku kepentingan. Untuk itu akuntabilitas merupakan hal 

yang sangat penting bagi LMI Madiun sehingga menjadi visi utama dalam 

pengelolaan dana ZIS. Perolehan dana zakat yang terkumpul di LMI 

Madiun dibuatkan laporan keuangannya dalam setiap bulan. Hal ini 

merupakan bentuk tanggung jawab lembaga kepada para muzakki> nya.
87

 

Dan petugas penghimpun zakat akan bertugas memungut zakat sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu juga di tuntut untuk bertindak 

professional dalam memenuhi hak serta kewajiban guna memperoleh 

kepuasan muzakki>. Karena kepuasan muzakki> adalah suatu hal yang harus 
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dicapai. Dengan demikian tercapainya kepuasan muzakki> akan menambah 

jumlah potensi dana zakat.
88

      

3. Penerapan Prinsip Tanggungjawab (Responsibility) Dalam Penghimpunan 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Bahwa sasaran daripada responsibility bahwa suatu lembaga dalam 

kegiatan operasionalnya mempunyai peran tanggungjawab kepada para 

muzakki> dan mustahiq. Dan untuk dapat mengumpulkan dana zakat, infaq 

dan shodaqah perlu adanya pemasaran yang baik agar dapat tercapai 

tujuan organisasi dalam suatu lembaga. Untuk itu sebuah organisasi 

berkewajiban untuk mempengaruhi masyarakat atau para donatur agar 

mau membayarkan zakatnya untuk melakukan amal kebajikan dalam 

bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk 

disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak lembaga 

dalam proses mempengaruhinya disini meliputi kegiatan memberitahukan, 

mengingatkan, mendorong dan membujuk kepada masyarakat atau para 

muzakki>.89
 

Dalam kegiatan operasionalnya yang dilaksanakan dari prinsip 

tanggungjawab (responsibility) dalam penghimpunan dana zakat yaitu:  

a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
90

 

Peraturan perundang-undangan LMI Madiun mengikuti dan 

menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat 

ini. LMI Madiun mengikuti Undang-Undang yang berlaku seperti 
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dalam pengelolaan zakat, LMI Madiun memasukkan dasar peraturan 

berikut di dalam program kerja LMI Madiun yaitu: 

1) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

2) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

b. Pelaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas
91

 

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang di 

emban dalam penghimpunan dana zakat, di LMI ini mempunyai 

tanggung jawab yaitu: 

1) Tanggung jawab terhadap muzzaki>  

Bentuk tanggung jawab LMI Madiun kepada muzakki> berupa 

laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran dan 

diserahkan langsung kepada para muzakki>. 

2) Tanggung jawab terhadap kebutuhan mustahiq 

Bentuk tanggungjawab LMI Madiun terhadap mustahiq yaitu  

memberikan bantuan berupa dana konsumtif dan produktif. 

Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana 

infak dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, 

sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada 

golongan delapan asnaf. 

4. Penerapan Prinsip Kemandirian (Independency) Dalam Penghimpunan 

Dana Zakat di LMI Madiun  
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Pelaksanakan prinsip kemandirian (independency)  dalam 

penghimpunan dana zakat di LMI Madiun bahwa Lembaga Manajemen 

Infaq (LMI) merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang 

independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. Hal ini berdasar pada 

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang 

berbunyi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural 

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui 

Menteri. 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah lembaga amil zakat yang 

didirikan oleh beberapa alumni STAN dan merupakan Badan yang 

disahkan menjadi LAZ provinsi Jawa Timur melalui surat Keputusan 

Gubernur Jawa Timur, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

Pemerintah Kabupaten Madiun tidak pernah mencampuri program-

program LMI dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan dana ZIS.
 92

 

Namun LMI dengan Pemerintah Kabupaten Madiun saling bersinergi 

dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Madiun dan LMI mempunyai 

tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Atas dasar itulah LMI 

Kabupaten Madiun selalu menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait 

dalam hal pemberian bantuan. LMI Kabupaten Madiun bebas dari 
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intervensi pihak manapun baik dalam kegiatan pehghimpunan maupun 

pendristribusian ZIS.
93

 

Dalam kegiatan penghimpunan dana zakat lembaga LMI Madiun 

seringkali mengajak kepada para muzakki< untuk ikut serta membayarkan 

zakatnya kepada suatu lembaga. Dengan cara mengenalkan program-

program yang dilaksanakan oleh lembaga LMI. Dan program yang terkait 

dengan penghimpunan adalah program yang di desain sendiri artinya tidak 

bekerjasama dengan lembaga lain.
94

  

Menurut pendapat Ozi Riyanto, untuk tingkat kemandirian 

(independency) di  Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sangatlah 

kuat, artinya sampai saat ini tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-

kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Dan mampu 

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Badan Amil Zakat. 

5. Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) Dalam Penghimpunan Dana 

Zakat di LMI Madiun . 

Bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga LMI Madiun 

terkait dengan mekanisme penghimpunan  selalu ada pengawasan dari 

Dewan Syariah. Dengan terciptanya peran dan tanggungjawab setiap 

pengurus atau organ pada lembaga. Prinsip Kewajaran itu adalah prinsip 

dimana penerapannya sebagai keadilan bagi semua pihak. Dan di LMI ini 

contohnya suatu keadaan yang memperlakukan muzakki<  dan mustahiq 

                                                           
93

 Ozi Riyanto, Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juni 2019, pukul 10:00 WIB. 
94

 Lihat transkip wawancara nomor,07/7W/F-1/20-06/2019. 



69 
 

 

 

secara adil dan jujur juga kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi setiap 

pengurus.
95

 

LMI Madiun  melayani bagi setiap calon muzakki> baik secara 

transparan dan akuntabel. Bagi muzakki> perorangan diberi pilihan 

mendatangi secara langsung kantor LMI atau ingin dijemput di tempat. 

LMI Madiun juga memfasilitasi bagi calon muzakki> yang ingin 

membayarkan zakat secara langsung di kantor. Ketika akad zakat telah 

dilakukan, muzzaki> mendapatkan kwitansi (tanda bukti telah berzakat). 

Bagi LMI Madiun ini pelaporan merupakan kewajiban yang harus 

diberitahukan kepada para muzakki> baik secara langsung maupun melalui 

kantor layanan.
96

 

Dan lembaga LMI Madiun juga membantu apabila para donatur 

mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat 

bisa membantu untuk menghitungkannya. Karena sesungguhnya seorang 

muzakki< yang ingin membayarkan zakatnya, tentunya mereka akan 

menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan 

sebenar-benarnya. Karena apabila salah dengan penghitungan kekayaan 

yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan 

bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam.
97

 

Dan suatu lembaga yang baik tidak hanya menetapkan keputusan-

keputusan dari salah satu pihak yang dominan saja, tetapi akan ditetapkan 
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setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan akan 

mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). Selain itu juga akan mendorong dan menjadikan 

pengelolaan organisasi yang demokratis. Karena hal ini akan lebih 

transparan juga akan lebih meningkatkan tingkat keyakinan kepada para 

muzakki< bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat kepada mereka.
98

 

E. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM 

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LMI MADIUN 

1. Penerapan Prinsip Keterbukaan (Transparancy) Dalam Pendistribusian 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat 

Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 60, 

bahwa keseluruhan golongan delapan asnaf berhak menerima zakat. 

Bentuk transparansi pendstribusian dana zakat di LMI Madiun selama ini 

yakni dengan memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada 

masyarakat luas.  Bagi masyarakat maupun muzakki> dapat dengan mudah 

mengetahui informasi berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan 

melalui kantor layanan. Disamping itu masyrakat atau muzakki> juga dapat 

dengan mudah mengakses informasi melalui media online dan media cetak 

seperti majalah yang setiap bulannya diterbitkan.
99

 

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dalam Pendistribusian 

Dana Zakat di LMI Madiun  
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Untuk proses pendidtribusian, dalam kepengurusan LMI Madiun 

memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan staff pendayagunaan. 

Tugas dan fungsi dari staff pendayagunaan secara garis besar adalah 

bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program yang 

bersifat berkelanjutan (pemberdayaan). 

Menurut Mariyatul Fitriah, sebagai lembaga yang mengelola dana dari 

masyarakat, LMI Madiun tentu saja dituntut untuk mengaplikasikan sistem 

tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah 

satunya adalah LMI Madiun harus mempunyai sistem 

pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. 

Bentuk tanggung jawab di LMI Madiun dalam pendistribusian dana zakat 

adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada semua pemangku 

kepentingan.
100

 

3. Penerapan Prinsip Tanggungjawab (Responsibility) Dalam Pendistribusian 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Terkait dengan penerapan prinsip tanggungjawab dalam 

pendistribusian dana zakat yang dilakukan LMI Madiun mengacu pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, disebutkan pada bagian kedua pasal 25 dalam undang-

undang tersebut bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq 

sesuai dengan syariat Islam‟. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-
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Taubah ayat 60, bahwa keseluruhan golongan delapan asnaf berhak 

menerima zakat.
101

 

Bentuk tanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat, LMI 

Madiun melaksanakan pendayagunakan zakat sebagai berikut: 

a. Dana Konsumtif
102

 

Konsumtif yaitu bantuan dari zakat, infaq, maupun sodaqoh 

digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai 

konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diberikan dengan 

bentuk lain.  

Contoh : pemberian dana kepada fakir dan miskin, peralatan sekolah, 

kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain. 

b. Dana Produktif 

Produktif yaitu bantuan zakat, infaq, maupun shodaqoh diberikan 

dalam bentuk benda yang bersifat produktif dan dengan bentuk modal 

usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal 

bagi pedagang kecil. 

Contoh: kambing, mesin jahit, pemberian modal kerja warung makan 

dan lain-lain. 
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Table. 1 

Laporan pendayagunaan pada bulan Agustus 2018.
103

 

TOTAL PENGHIMPUNAN  Rp  2,548,707,415 

   

Fakir Miskin  Rp  675,629,893 

Fisabilillah  Rp  253,001,250 

Program Dakwah  Rp  330,375,530 

Program Ekonomi  Rp  223,604,218 

Program Kemanusiaan  Rp  77,920,026 

Program Kesehatan  Rp  20,715,000 

Program Pendidikan  Rp  161,738,500 

Program Yatim Rp  69,566,400 

Program Qurban  Rp  628,356,598 

Wakaf  Rp  107,800,000 

  

Selian itu bentuk tanggung jawab LMI terhadap kebutuhan mustahiq 

yaitu  dalam kegiatan pendistribusiannya dengan adanya sistem 

pengawasan dari pihak LMI Madiun kepada para mustahiq  yang 

menerima dana zakat. Maka dengan adanya sistem pengawasan para 

mustahiq dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu usaha, 
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sehingga setelah diberikan dana ZIS diharapkan usaha yang dijalankan 

dapat terus berkembang.
104

 

Upaya atau salah satu aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan 

yang benar. Pertanggung jawaban yang pertama dilakukan adalah kepada 

Allah SWT. Dan pertanggung jawaban yang kedua dilakukan dengan 

tujuan untuk mensejahterakan kaum dhuafa’ baik secara materil maupun 

spiritual. Tentu saja hal tersebut agar dapat direalisasikan, maka dari itu 

kerja keras dan kerja cerdas para amil zakat sangat-sangat diperlukan. 

Dana zakat yang sudah tersalurkan harus dapat dijadikan sebagai dana 

abadi yang tidak akan habis karena dikonsumsi begitu saja. Akan tetapi 

mereka harus mampu mengolah dana tersebut menjadi lebih manfaat. Jadi 

para mustahiq  haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat 

yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup yang akan habis begitu 

saja, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan 

berwirausaha.
105

 

4. Penerapan Prinsip Kemandirian (Independency) Dalam Pendistribusian 

Dana Zakat di LMI Madiun  

Dalam hal pendistribusian dana zakat di LMI Madiun sampai saat ini 

tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan 

lembaga dengan pihak manapun, semua ini dapat dilakukan karena sikap 

professional yang dilakukan oleh pengurus sehingga tidak memunculkan 
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kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam keputusan, dan tentang 

adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ.
106

 

 

5. Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) Dalam Pendistribusian Dana 

Zakat di LMI Madiun . 

Untuk penerapan prinsip kewajaran pada pendistribusian dana zakat di 

LMI ini yaitu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

mustahiq. Prinsip adil di LMI Madiun juga mengacu pada pemerataan 

pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana 

zakat diberikan. Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang, bisa 

berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk 

barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk 

pemberian modal usaha. LMI Madiun melihat apakah daerah tersebut 

mampu berkembang atau tidak.
107

 

Daerah yang penduduknya cenderung berumur dan masih jauh dari 

keramaian LMI Madiun memberi donasi dalam bentuk konsumtif. Bagi 

mustahiq yang memiliki potensi dari LMI Madiun memberikan donasi 

dalam bentuk produktif. Hal ini bertujuan supaya mereka tidak lagi 

menjadi mustahiq akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi 

seorang mazakki>.108 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN 

INFAQ MADIUN 

1. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam 

Penghimpunan Dana  Zakat di LMI Madiun 

A. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan (Transparancy) 

Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LMI Madiun  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa 

prinsip dasar penerapan transparancy mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan.
109

 Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk 

pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip 

transparancy diantaranya adalah:  

1. Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan 

berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku 

kepentingan. 
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2. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas,akurat  dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

Dalam kaitanya disini LMI Madiun, maka peneliti akan 

menganalisa: 

a. Pengungkapan atau keterbukaan dalam membuat kebijakan untuk 

mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh 

pemangku kepentingan. 

b. Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

Indikator diatas jika dikaitkan dengan penerapan prinsip 

keterbukaan (transparancy) dalam penghimpunan dana zakat di LMI 

Madiun yaitu dalam membuat kebijakan LMI Madiun selalu melibatkan 

pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi 

program. Bukan hanya dari unsur pimpinan melainkan juga dari pihak 

yang di undang yaitu tokoh masyarakat, ulama’ dan tenaga profesional 

yang nantinya akan memberikan informasi juga kepada masyarakat 

seputar program dan sekaligus untuk menarik calon-calon muzakki> untuk 

berzakat.
110

 

Indikator kedua, selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas 

kepada muzakki>. Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah 
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dana zakat dan program-program LMI Madiun. Muzakki> dapat dengan 

mudah mengetahui informasi seputar LMI Madiun melalui Kantor 

Layanan. Kantor Layanan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh 

LMI untuk membantu pengumpulan dana zakat yang ditempatkan di 

setiap Kabupaten yang ada di Jawa Timur sehingga masyarakat dapat 

membayarkan zakat dan memperoleh informasi. Muzakki> maupun 

masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online 

(facebook, instagram, e-mail) dan media cetak seperti majalah yang 

setiap bulannya di terbitkan. Bagi masyarakat yang ingin membayarkan 

zakatnya maupun ingin bertanya mengenai LMI akan diberikan alamat 

maupun kontak.
111

 

Bentuk transparansi lainnya yaitu berupa pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan ini nantinya akan menjadi alat bantu untuk 

mengungkapkan transaksi korporasi beserta kinerjanya kepada 

stakeholders secara transparan. Hal ini diperlukan karena laporan 

keuangan merupakan salah satu sarana yang diperlukan sebagai korporasi 

untuk menjaga terlaksananya prinsip transparansi. Dan sebagai bentuk 

tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan dana yang sudah 

dipercayakan kepada kami.
112

 

Dari uraian di atas, jadi peneliti dapat simpulkan bahwa prinsip 

keterbukaan (transparancy) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Madiun sudah dilaksanakan yaitu: 1) Dalam membuat kebijakan untuk 
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mengungkapkan berbagai informasi penting, LMI Madiun selalu 

melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun 

sosialisasi program. 2) Selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas 

kepada muzakki>. Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah 

dana zakat dan program-program LMI Madiun. Muzakki> maupun 

masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online 

(facebook, instagram, e-mail, whatshap dan lain-lain.) dan media cetak 

seperti majalah yang setiap bulannya di terbitkan. Selain itu, Bentuk 

transparansi lainnya yaitu berupa pelaporan keuangan. 

B. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 

Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LMI Madiun 

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar pelaksanakan prinsip akuntabilitas 

(accountability) adalah akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi 

dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya.
113

 Perusahaan 

harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepetingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 
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Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas salah 

satunya adalah perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab 

yang jelas dari masing masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan 

seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan 

(corporate values), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 
 

Indikator penerapan akuntabilitas dari sistem Good Corporate 

Governance adalah kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara 

mempertanggungjawabkannya. Apabila dikaitkan dengan penerapan 

prinsip akuntabilitas dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun 

yaitu kejelasan fungsi di LMI Madiun berjalan dengan baik. Hal ini 

terlihat dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk LMI Madiun 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. SDM yang dimiliki LMI 

Madiun merupakan SDM yang professional karena selalu mengikuti 

pelatihan yang diadakan LMI pusat. Setiap anggota mendapatkan  

perannya masing-masing  dan setiap akhir bulan mempertanggung 

jawabkan tugas-tugasnya dalam rapat yang diikuti pimpinan LMI 

Madiun.
114

 

Manajemen LMI telah memiliki bagian-bagian dari struktur 

organisasi yang jelas serta pembagian tugas dan fungsi yang 

memudahkan kegiatan operasional kantor maupun lapangan. Dari segi 

akuntabilitas, dapat dilihat pada struktur organisasi di LMI. Yaitu pada 

sistem pendelegasian tanggung jawab dalam menghimpun dana. Pada 
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sistem pendelegasian tanggung jawab memiliki tujuan agar tidak terjadi 

penumpukan atau duplikasi pekerjaan. Oleh sebab itu LMI seringkali 

mengadakan Rapat Direksi dengan kepala unit kerja mengenai tanggung 

jawab dan wewenang mereka dalam melaksanakan tugas.
115

 

Dalam hal lainnya yaitu peningkatan yang efisien dalam 

memperbaiki manajemen. Seperti adanya peningkatan profesionalisme 

melalui penempatan para petugas yang sesuai dengan keahliannya. 

Karena dalam penanganan tugas kantor maupun tugas lapangan harus 

ditangani oleh para tenaga yang professional. Untuk itu, perlu diadakan 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.
116

 

Dalam hal mempertanggungjawabkan penghimpunan dana zakat, 

LMI Madiun harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik 

kepada semua pemangku kepentingan. Untuk itu akuntabilitas 

merupakan hal yang sangat penting bagi LMI Madiun sehingga menjadi 

visi utama dalam pengelolaan dana ZIS. Perolehan dana zakat yang 

terkumpul di LMI Madiun dibuatkan laporan keuangannya dalam setiap 

bulan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga kepada para 

muzakki> nya.
117

 

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip 

akuntabilitas (accountability) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Madiun sudah dilaksanakan yaitu terlihat dari pembagian struktur 

organisasi yang di bentuk oleh LMI Madiun yang sesuai dengan 
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bidangnya masing-masing. Dan tidak adanya dualisme dari masing-

masing organ dengan adanya pemisahan antara tugas dan 

tanggungjawabnya dari masing-masing bidang tersebut. LMI Madiun 

seringkali mengadakan Rapat Direksi dengan kepala unit kerja mengenai 

tanggung jawab dan wewenang mereka dalam melaksanakan tugas, 

supaya tidak terjadi dualisme dari masing-masing organ. Untuk 

peningkatan yang efisien dalam memperbaiki manajemen, LMI Madiun 

mengikuti pelatihan yang diadakan LMI Pusat. Dengan adanya tujuan 

peningkatan profesionalisme melalui penempatan para petugas yang 

sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban 

lainnya LMI Madiun membuat laporan keuangan yang dilaporkan dalam 

setiap bulannya. 

C. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Tanggung jawab 

(Responsibility) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LMI Madiun 

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar pelaksanakan prinsip tanggung jawab 

(responsibility) adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 
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jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang 

baik (good corporate citizen).
118

 

Indikator penerapan tanggung jawab (responsibility) dari sistem 

Good Corporate Governance adalah: 

1. Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan. 

2. Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (good 

corporate citizen) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip tanggungjawab 

(responsibility) dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun yaitu: 

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
119

 

Peraturan perundang-undangan LMI Madiun mengikuti dan 

menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada 

saat ini. LMI Madiun mengikuti Undang-Undang yang berlaku 

seperti dalam pengelolaan zakat, LMI Madiun memasukkan dasar 

peraturan berikut di dalam program kerja LMI Madiun yaitu: 

a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 
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2. Pelaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas
120

 

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang di 

emban dalam penghimpunan dana zakat, di LMI ini mempunyai 

tanggung jawab yaitu: 

a. Tanggung jawab terhadap muzzaki>  

Bentuk tanggung jawab LMI Madiun kepada muzakki> 

berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran 

dan diserahkan langsung kepada para muzakki>. 

b. Tanggung jawab terhadap kebutuhan mustahiq 

Bentuk tanggungjawab LMI Madiun terhadap mustahiq 

yaitu  memberikan bantuan berupa dana konsumtif dan produktif. 

Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana 

infaq dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, 

sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada 

golongan delapan asnaf. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip 

tanggung jawab (responsibility) dalam menghimpun dana zakat di 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah dilaksanakan yaitu: 

1. Bahwa lembaga LMI Madiun mentaati peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini yaitu: 

a. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
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b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

2. LMI Madiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

kepada para muzakki<  dan para mustahiq. Bentuk tanggung jawab 

kepada muzakki<  yaitu dengan membuat laporan bulanan yang 

disampaikan dalam bentuk lampiran sedangkan tanggung jawab 

kepada para mustahiq yaitu dengan memberikan bantuan yang 

bersifat dana komsutif dan juga dana produktif.  

D. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kemandirian (Independency) 

Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LMI Madiun 

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar  pelaksanakan prinsip kemandirian 

(independency) adalah perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
121

 

Indikator penerapan kemandirian (independency)  dari sistem Good 

Corporate Governance adalah bahwa perusahaan harus dikelola secara 

independen. Jika dikaitkan dengan pelaksanakan prinsip kemandirian 

(independency)  dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun bahwa 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan badan pemerintahan 

nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. 
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Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat yang berbunyi BAZNAS berstatus sebagai lembaga 

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri.
122

 

Lembaga Amil Zakat merupakan Badan yang didirikan oleh 

beberapa alumni STAN dan merupakan Badan yang disahkan menjadi 

LAZ provinsi Jawa Timur melalui surat Keputusan Gubernur Jawa 

Timur, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah 

Kabupaten Madiun tidak pernah mencampuri program-program LMI 

dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan dana ZIS.
123

 

Namun LMI dengan Pemerintah Kabupaten Madiun saling 

bersinergi dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Madiun dan LMI 

mempunyai tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Atas dasar 

itulah LMI Kabupaten Madiun selalu menjalin kerjasama dengan dinas-

dinas terkait dalam hal pemberian bantuan. LMI Kabupaten Madiun 

bebas dari intervensi pihak manapun baik dalam kegiatan pehghimpunan 

maupun pendristribusian ZIS.
124

 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip 

kemandirian (independency) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 
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Madiun sudah dilaksanakan yaitu bahwa lembaga LMI Madiun 

merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang 

berkedudukan dibawah BAZNAS. Program yang terkait dengan 

penghimpunan adalah program yang di desain sendiri artinya tidak 

bekerjasama dengan lembaga lain maupun pemerintah. Dan sampai saat 

ini tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan 

lembaga dari pihak manapun dan juga mampu menjalankan hak dan 

kewajibannya sebagai Badan Amil Zakat. Dan sikap profesionalitas yang 

dilakukan oleh pengurus sehingga tidak memunculkan kepentingan 

pribadi ataupun kelompok dalam keputusan dan tentang adanya pedoman 

yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ.  

E. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) Dalam 

Penghimpunan Dana Zakat  

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar  pelaksanakan prinsip kewajaran (fairness) 

adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
125

 

Indikator penerapan prinsip kewajaran (fairness) dari sistem Good 

Corporate Governance adalah perusahaan memperhatikan kepentingan 
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pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan. 

Jika dikaitkan dengan pelaksanakan penerapan prinsip kewajaran 

(fairness) dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun bahwa 

prinsip kewajaran itu adalah prinsip dimana penerapannya sebagai 

keadilan bagi semua pihak. Dan di LMI ini contohnya suatu keadaan 

yang memperlakukan muzakki<  dan mustahiq secara adil dan jujur juga 

kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi setiap pengurus.
126

 

LMI Madiun  melayani bagi setiap calon muzakki> baik secara 

transparan dan akuntabel. Bagi muzakki> perorangan diberi pilihan 

mendatangi secara langsung kantor LMI atau ingin dijemput di tempat. 

LMI Madiun juga memfasilitasi bagi calon muzakki> yang ingin 

membayarkan zakat secara langsung di kantor. Ketika akad zakat telah 

dilakukan, muzzaki> mendapatkan kwitansi (tanda bukti telah berzakat). 

Bagi LMI Madiun ini pelaporan merupakan kewajiban yang harus 

diberitahukan kepada para muzakki> baik secara langsung maupun 

melalui kantor layanan.
127

 

Dan lembaga LMI Madiun juga membantu apabila para donatur 

mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat 

bisa membantu untuk menghitungkannya. Karena sesungguhnya seorang 

muzakki< yang ingin membayarkan zakatnya, tentunya mereka akan 

menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan 
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sebenar-benarnya. Karena apabila salah dengan penghitungan kekayaan 

yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka 

keluarkan bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam.
128

 

Dan suatu lembaga yang baik tidak hanya menetapkan keputusan-

keputusan dari salah satu pihak yang dominan saja, tetapi akan ditetapkan 

setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan akan 

mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Selain itu juga akan mendorong dan 

menjadikan pengelolaan organisasi yang demokratis. Karena hal ini akan 

lebih transparan juga akan lebih meningkatkan tingkat keyakinan kepada 

para muzakki< bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat kepada 

mereka.
129

 

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip 

kewajaran (fairness) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah 

dilaksanakan yaitu bahwa lembaga LMI Madiun senanstiasa 

memperhatikan kepentingan para pihak masyarakat. Dengan terciptanya 

peran dan tanggungjawab setiap pengurus atau organ pada lembaga. 

Keadaan memperlakukan muzakki<  dan mustahiq secara adil dan jujur, 

kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pengurus. Dan lembaga 

memperbolehkan para donatur atau muzakki<  memberikan masukan dan 

membantu para pihak yang berkepentingan apabila ada polemik-polemik 

dalam perhitungan zakat.  
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2. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam 

Pendistribusian  Dana  Zakat di LMI Madiun 

A. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan (Transparancy) 

Dalam  Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa 

prinsip dasar penerapan transparancy mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparancy 

adalah Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas,akurat  dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
130

 

Dalam kaitanya di LMI Madiun, maka peneliti akan menganalisa 

Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

Indikator diatas jika dikaitkan dengan penerapan prinsip 

keterbukaan (transparancy) dalam pendistribusian dana zakat di LMI 

Madiun yaitu Bentuk transparansi pendstribusian dana zakat di LMI 
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Madiun selama ini yakni dengan memberikan laporan keuangan dan 

laporan kegiatan kepada masyarakat luas.  Bagi masyarakat maupun 

muzakki> dapat dengan mudah mengetahui informasi berupa laporan 

keuangan dan laporan kegiatan melalui kantor layanan. Disamping itu 

masyrakat atau muzakki> juga dapat dengan mudah mengakses informasi 

melalui media online dan media cetak seperti majalah yang setiap 

bulannya diterbitkan.
131

 

Dari uraian di atas, jadi peneliti dapat simpulkan bahwa prinsip 

keterbukaan (transparancy) dalam pendistribusian dana zakat di 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah dilaksanakan yaitu 

memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat 

luas dan para muzzaki melalui kantor layanan. Disamping itu masyrakat 

atau muzakki> juga dapat dengan mudah mengakses informasi tentang 

laporan keuangan dan laporan kegiatan melalui media online dan media 

cetak seperti majalah. 

B. Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dalam 

Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun  

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar pelaksanakan prinsip akuntabilitas 

(accountability) adalah akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi 

dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Perusahaan 
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harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepetingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas salah 

satunya adalah perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab 

yang jelas dari masing masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan 

seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan 

(corporate values), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 132

 

Indikator penerapan akuntabilitas dari sistem Good Corporate 

Governance adalah kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara 

mempertanggungjawabkannya. Apabila dikaitkan dengan penerapan 

prinsip akuntabilitas dalam pendistribusian dana zakat di LMI Madiun 

yaitu kejelasan fungsi di LMI Madiun berjalan dengan baik. Hal ini 

terlihat dari proses pendidtribusian, dalam kepengurusan LMI Madiun 

memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan staff pendayagunaan. 

Tugas dan fungsi dari staff pendayagunaan secara garis besar adalah 

bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program 

yang bersifat berkelanjutan (pemberdayaan). 
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Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, LMI 

Madiun tentu saja dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola 

lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah 

LMI Madiun harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik 

kepada semua pemangku kepentingan. Bentuk tanggung jawab di LMI 

Madiun dalam pendistribusian dana zakat adalah laporan keuangan dan 

laporan kegiatan kepada semua pemangku kepentingan.
133

 

Dari uraian di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa prinsip 

akuntabilitas (accountability) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Madiun dalam pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan yaitu 

terlihat dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk oleh LMI 

Madiun yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam 

pendistribusian dana zakat yang bertugas adalah staff pendayagunaan. 

Tugas dan fungsi dari staff pendayagunaan secara garis besar adalah 

bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program 

yang bersifat berkelanjutan (pemberdayaan). 

C. Analisis Penerapan Prinsip Tanggungjawab (Responsibility) Dalam 

Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun  

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar pelaksanakan prinsip tanggung jawab 

(responsibility) adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-
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undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang 

baik (good corporate citizen).
134

 

Indikator penerapan tanggung jawab (responsibility) dari sistem 

Good Corporate Governance adalah: 

1. Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan. 

2. Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (good 

corporate citizen) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip tanggungjawab 

(responsibility) dalam pendistribusian dana zakat di LMI Madiun yaitu: 

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
135

 

Peraturan perundang-undangan LMI Madiun mengikuti dan 

menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada 

saat ini. LMI Madiun mengikuti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

disebutkan pada bagian kedua pasal 25 dalam undang-undang 

tersebut bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai 

dengan syariat Islam.‟ 
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2. Pelaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas 

Bentuk tanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat, 

LMI Madiun melaksanakan pendayagunakan zakat sebagai berikut: 

a) Dana Konsumtif
136

 

 Konsumtif yaitu bantuan dari zakat, infaq, maupun sodaqoh 

digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik 

sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

diberikan dengan bentuk lain.  

Contoh : pemberian dana kepada fakir dan miskin, peralatan 

sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain. 

b) Dana Produktif 

 Produktif yaitu bantuan zakat, infaq, maupun shodaqoh 

diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif dan dengan 

bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun 

sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil. 

Contoh: kambing, mesin jahit, pemberian modal kerja warung 

makan dan lain-lain. 

Selian itu bentuk tanggung jawab LMI terhadap kebutuhan 

mustahiq yaitu  dalam kegiatan pendistribusiannya dengan adanya 

sistem pengawasan dari pihak LMI Madiun kepada para mustahiq  

yang menerima dana zakat. Maka dengan adanya sistem pengawasan 

para mustahiq dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu 
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usaha, sehingga setelah diberikan dana ZIS diharapkan usaha yang 

dijalankan dapat terus berkembang.
137

 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip 

tanggung jawab (responsibility) dalam pendistribusian dana zakat di 

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah dilaksanakan yaitu 

dalam hal ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

LMI Madiun mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun dalam hal pelaksanakan 

tanggungjawab dan tugas-tugas dalam pendistribusian dana zakat, LMI 

Madiun melaksanakan pendayagunakan zakat dalam bentuk dana 

konsumtif dan dana produktif. 

D. Analisis Penerapan Prinsip Kemandirian (Independency) Dalam 

Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun  

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar  pelaksanakan prinsip kemandirian 

(independency) adalah perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
138

 

Indikator penerapan kemandirian (independency)  dari sistem Good 

Corporate Governance adalah perusahaan harus dikelola secara 

independen. Jika dikaitkan dengan pelaksanakan prinsip kemandirian 
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(independency)  dalam pendistribusian dana zakat di LMI Madiun bahwa 

sampai saat ini tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan 

dan urusan lembaga dengan pihak manapun, semua ini dapat dilakukan 

karena sikap profesional yang dilakukan oleh pengurus sehingga tidak 

memunculkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam keputusan, 

dan tentang adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi 

organ.
139

 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip 

kemandirian (independency) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Madiun sudah dilaksanakan yaitu bahwa LMI Madiun dalam hal 

pendistribusian dana zakat tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-

kebijakan dan urusan lembaga dengan pihak manapun. Sikap profesional 

yang dilakukan oleh pengurus dalam hal pendistribusian membuat tidak 

adanya kepentingan pribadi maupun kelompok dalam keputusan. 

E. Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) Dalam 

Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun 

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) bahwa prinsip dasar  pelaksanakan prinsip kewajaran (fairness) 

adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
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memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
140

 

Indikator penerapan prinsip kewajaran (fairness) dari sistem Good 

Corporate Governance adalah lembaga memperhatikan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan. 

Jika dikaitkan dengan pelaksanakan penerapan prinsip kewajaran 

(fairness) dalam pendistribusian dana zakat di LMI Madiun bahwa prinsip 

kewajaran itu adalah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

mustahiq. Prinsip adil di LMI Madiun juga mengacu pada pemerataan 

pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana 

zakat diberikan. Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang, bisa 

berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk 

barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk 

pemberian modal usaha. LMI Madiun melihat apakah daerah tersebut 

mampu berkembang atau tidak.
141

 

Daerah yang penduduknya cenderung berumur dan masih jauh dari 

keramaian LMI Madiun memberi donasi dalam bentuk konsumtif. Bagi 

mustahiq yang memiliki potensi dari LMI Madiun memberikan donasi 

dalam bentuk produktif. Hal ini bertujuan supaya mereka tidak lagi 
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menjadi mustahiq akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi 

seorang mazakki>. 142
 

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip 

kewajaran (fairness) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam 

hal pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan yaitu memberikan 

perlakuan yang setara dan wajar kepada mustahiq. Prinsip adil di LMI 

Madiun juga mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat dan 

pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan. Penyaluran 

dana zakat bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan 

dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat diolah menjadi 

sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. LMI Madiun 

melihat apakah daerah tersebut mampu berkembang atau tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap subyek dari obyek 

penelitian data yang telah diperoleh. Maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Penghimpunan 

Dana  Zakat di LMI Madiun 

a. Penerapan prinsip keterbukaan (transparancy) dalam penghimpunan 

dana zakat di LMI Madiun sudah dilaksanakan yaitu: 1) Dalam 

membuat kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting, 

LMI Madiun selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir 

mengikuti rapat maupun sosialisasi program. 2) Selalu menyajikan 

informasi secara baik dan jelas kepada muzakki>. Informasi ini berupa 

pemasukan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program LMI 

Madiun. Muzakki> maupun masyarakat juga dapat mengakses informasi 

melalui media online (facebook, instagram, e-mail, whatshap dan lain-

lain.) dan media cetak seperti majalah yang setiap bulannya di terbitkan. 

Selain itu, Bentuk transparansi lainnya yaitu berupa pelaporan 

keuangan. 

b. Penerapan prinsip akuntabilitas (accountability) dalam penghimpunan 

dana zakat di LMI Madiun sudah dilaksanakan yaitu terlihat dari 

pembagian struktur organisasi yang di bentuk oleh LMI Madiun yang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan tidak adanya dualisme 
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dari masing-masing organ dengan adanya pemisahan antara tugas dan 

tanggungjawabnya dari masing-masing bidang tersebut. LMI Madiun 

seringkali mengadakan Rapat Direksi dengan kepala unit kerja 

mengenai tanggung jawab dan wewenang mereka dalam melaksanakan 

tugas, supaya tidak terjadi dualisme dari masing-masing organ. Untuk 

peningkatan yang efisien dalam memperbaiki manajemen, LMI Madiun 

mengikuti pelatihan yang diadakan LMI Pusat. Dengan adanya tujuan 

peningkatan profesionalisme melalui penempatan para petugas yang 

sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban 

lainnya LMI Madiun membuat laporan keuangan yang dilaporkan 

dalam setiap bulannya. 

c. Penerapan prinsip tanggung jawab (responsibility) dalam menghimpun 

dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah 

dilaksanakan yaitu: 

3. Bahwa lembaga LMI Madiun mentaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini yaitu: 

c. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 

d. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 

4. LMI Madiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

kepada para muzakki<  dan para mustahiq. Bentuk tanggung jawab 
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kepada muzakki<  yaitu dengan membuat laporan bulanan yang 

disampaikan dalam bentuk lampiran sedangkan tanggung jawab 

kepada para mustahiq yaitu dengan memberikan bantuan yang 

bersifat dana komsutif dan juga dana produktif.  

d. Penerapan prinsip kemandirian (independency) dalam menghimpun 

dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah 

dilaksanakan yaitu bahwa LMI Madiun merupakan badan pemerintahan 

nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. 

Program yang terkait dengan penghimpunan adalah program yang di 

desain sendiri artinya tidak bekerjasama dengan lembaga lain maupun 

pemerintah. Dan sampai saat ini tidak ada intervensi terkait dengan 

kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun dan juga 

mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Badan Amil Zakat. 

Dan sikap profesionalitas yang dilakukan oleh pengurus sehingga tidak 

memunculkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam keputusan 

dan tentang adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi 

organ. 

e. Penerapan prinsip kewajaran (fairness) dalam menghimpun dana zakat 

di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah dilaksanakan yaitu 

bahwa lembaga LMI Madiun senanstiasa memperhatikan kepentingan 

para pihak masyarakat. Dengan terciptanya peran dan tanggungjawab 

setiap pengurus atau organ pada lembaga. Keadaan memperlakukan 

muzakki<  dan mustahiq secara adil dan jujur, kondisi kerja yang aman 
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dan nyaman bagi pengurus. Dan lembaga memperbolehkan para 

donatur atau muzakki<  memberikan masukan dan membantu para pihak 

yang berkepentingan apabila ada polemik-polemik dalam perhitungan 

zakat. 

2. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam 

Pendistribusian  Dana  Zakat di LMI Madiun 

a. Penerapan prinsip keterbukaan (transparancy) dalam pendistribusian 

dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah 

dilaksanakan yaitu memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan 

kepada masyarakat luas dan para muzzaki melalui kantor layanan. 

Disamping itu masyrakat atau muzakki> juga dapat dengan mudah 

mengakses informasi tentang laporan keuangan dan laporan kegiatan 

melalui media online dan media cetak seperti majalah. 

b. Penerapan prinsip akuntabilitas (accountability) di Lembaga 

Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam pendistribusian dana zakat 

sudah dilaksanakan yaitu terlihat dari pembagian struktur organisasi 

yang di bentuk oleh LMI Madiun yang sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Dalam pendistribusian dana zakat yang bertugas adalah 

staff pendayagunaan. Tugas dan fungsi dari staff pendayagunaan secara 

garis besar adalah bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan 

pelaksanaan program yang bersifat berkelanjutan (pemberdayaan). 

c. Penerapan prinsip tanggung jawab (responsibility) dalam 

pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 
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Madiun sudah dilaksanakan yaitu dalam hal ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, LMI Madiun mengikuti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Adapun dalam hal pelaksanakan tanggungjawab dan 

tugas-tugas dalam pendistribusian dana zakat, LMI Madiun 

melaksanakan pendayagunakan zakat dalam bentuk dana konsumtif dan 

dana produktif. 

d. Penerapan prinsip kemandirian (independency) di Lembaga Manajemen 

Infaq (LMI) Madiun sudah dilaksanakan yaitu bahwa LMI Madiun 

dalam hal pendistribusian dana zakat tidak ada intervensi terkait dengan 

kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dengan pihak manapun. Sikap 

profesional yang dilakukan oleh pengurus dalam hal pendistribusian 

membuat tidak adanya kepentingan pribadi maupun kelompok dalam 

keputusan. 

e. Penerapan prinsip kewajaran (fairness) di Lembaga Manajemen Infaq 

(LMI) Madiun dalam hal pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan 

yaitu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada mustahiq. 

Prinsip adil di LMI Madiun juga mengacu pada pemerataan pembagian 

dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat 

diberikan. Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang, bisa berbentuk 

barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang 

yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian 
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modal usaha. LMI Madiun melihat apakah daerah tersebut mampu 

berkembang atau tidak. 

B. Saran-Saran  

1. Dalam penyampaian informasi seharusnya jangan didasarkan pada 

penyampaian informasi-informasi yang positif saja, melainkan informasi 

yang negatif juga harus disampaikan.  

2. Untuk mencegah minimnya para donatur yang mau membayarkan 

zakatnya melalui suatu lembaga, hendaknya prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance ini harus diterapkan secara benar dan sungguh-

sungguh.  
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