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ABSTRAK 
 

NURHAENI, NIM.2014.1.3.00188: “PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MELALUI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH 

DI BAZMA ASSET 3 PT PERTAMINA EP CIREBON”. 

 

Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan 

salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini Zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang 

berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan 

kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tetapi dihimpun, dikelola, dan 

didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. 

Skripsi ini membahas Pemberdayaan ekonomi melalui dana Zakat, Infak, dan 

Sedekah di BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP Cirebon, dalam penelitian ini yang 

menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimana Program Pendayagunaan dana 

ZISWAF di BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon, dan Bagaimana 

Pemberdayaan Ekonomi melalui dana ZISWAF di BAZMA Asset 3 PT. Pertamina 

EP Cirebon. Serta Kajiannya lebih berfokuskan ke pemberdayaan melalui 

pendayagunaan Zakat, Infak, dan sedekah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan ekonomi melalui 

dana Zakat, Infak, dan Sedekah, dan untuk mengetahui pula tentang program, 

dampak, dan faktor pendukung & faktor penghambat pendayagunaan di BAZMA 

Asset 3 PT Pertamina EP Cirebon. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

Kualitatif Deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan 

data data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dengan berbagai 

sumber . 

Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi di Bazma yaitu dengan 

memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai dan 

mengembangkan usaha mustahik, melalui Rumah Ilmu Bazma mustahik dibina dan 

didampingi dalam menjalankan usahanya. Untuk pendistribusian dana ZIS diBazma 

sudah sesuai dengan syariat fiqh dan dari hasil pendistribusian dana ZIS tersebut 

berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi mustahik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Ba` B ب

 - Ta` T ت

 Śa` S s (dengan titik diatas) ث

 - Jim J ج

 Ḥa ḥ h (dengan titik dibawah) ح

 - Kha` Kh خ

 - Dâl D د

 Żâl Ż z (dengan titik diatas) ذ

 - Ra` R ر

 - Za` Z ز

 - Sin S س

 - Syīn Sy ش

 Ṣâd Ṣ s (dengan titik dibawah) ص

 Ḍâd ḍ d (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa ṭ t (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa` ẓ z (dengan titik dibawah) ظ

 Aīn „ Koma terbalik„ ع

 - Ghaīn Gh غ

 - Fa‟ F ف

 - Qâf Q ق

 - Kâf K ك

 - Lâm L ل



10 

 

1 
 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wâwu W و

 - Ha‟ H ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 - Ya` Y ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah متعد دة

 Ditulis `iddah عدة

 

C. Ta‟Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila Ta‟Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 

sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah حكمه

 Ditulis Jizyah جزيه

 

2. Bila Ta‟Marbūṭah dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 

 Ditulis Karâmah al-auliyâ كرا مة األ و ليا ء

 

D. Vokal Pendek 
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  َ  fatḥaḥ Ditulis A 

  َ  Kasrah Ditulis I 

  َ  ḍammah Ditulis U 

 

E. Vocal Panjang 

fatḥaḥ + alif 

 جا هلية
Ditulis Jâhiliyyah 

fatḥaḥ + ya‟ mati 

 تنسي
Ditulis Tansâ 

Kasrah + ya‟ mati 

 كريم
Ditulis Karīm 

ḍammah + wawu mati 

 فروض
Ditulis furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fatḥaḥ + ya‟ mati 

 كيف
Ditulis Kaifa 

fatḥaḥ + wawu mati 

 هول
Ditulis Haula 

 

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostof. 

 Ditulis a‟antum اآنتم

 Ditulis La‟in syakartum لئن شكر تم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 
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1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al. 

 Ditulis Al-Qalamu القلم

 Ditulis Al-Badī‟u البديع

 

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. 

 Ditulis Al-Rajulu ارجل

 Ditulis Al-Sayyidah السيدة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang senantiasa memberikan rahmat kepada 

manusia di dunia dan di akhirat. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas 

sosial, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan 

pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya. Diantara 

realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, menyayangi, 

membantu, tolong-menolong, sedekah, Infak, Zakat dan Wakaf. Salah satu 

bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia mengandung dua 

dimensi yaitu dimensi vertical (hablun min Allah) dan dimensi horizontal 

(hablun min al-nas)  adalah Zakat. Ibadah Zakat apabila ditunaikan dengan baik 

maka akan meningkatkan kualitas keimanan seorang muslim, membersihkan dan 

mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang 

lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahi harta yang dimilikinya.
1
 

Pelaksanaan Zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan 

ekonomi yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan 

pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kata Zakat 

sendiri dalam al-Qur‟an selalu dirangkai dengan sholat dan disebut sebanyak 82 

kali. Hal ini menunjukan betapa ekonomi Zakat ini sangat penting untuk 

                                                           
1 M. Ali Hasan, Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia. 

(Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 18-23.  



19 

menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.
2
 Sekedar catatan, Zakat 

merupakan ciri khas ekonomi Islam dan telah diwajibkan Allah sejak zaman 

Nabi Ibrahin AS dan Nabi-nabi sesudahnya sampai Nabi Isa AS dan Nabi 

Muhammad SAW. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiyaa' ayat 73: 

                         

                   

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”. 

 

Perkataan Zakat sendiri berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. 

Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur‟an adalah “suci dari 

dosa”. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan Zakat itu dapat diartikan 

dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu 

dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan 

tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan 

bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, Zakat adalah bagian 

dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat 

kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Zakat wajib 

dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram 

                                                           
2 AM Saefuddin, Membumikan Ekonomi Islam. (Jakarta: PT PPA Consultants, 2011), h. 88. 
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emas), sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat suka rela tidak ada batasan  

dan tidak ditentukan jumlah yang harus dikeluarkannya. 

  Dana Zakat merupakan sumber potensial untuk dikembangkan.
3
 

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi yang 

sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan Zakat dianggap ma‟lum min ad-

din bi adl-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan 

bagian mutlak dari keislaman seseorang.
4
 Di dalam Al-Qur‟an Allah SWT 

Menjelaskan mewajibkannya melaksanakan Zakat terdapat dalam Surat Al-

Baqarah ayat 43: 

                      

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku” 

 

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang 

mampu membayarnya diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. 

Dengan pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensi yang 

dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh 

masyarakat. Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur‟an. 

Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat 

dosa. 

                                                           
3 Juanda Guatian, Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 1. 

4 Ibid. h. 14.  
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Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong 

dan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial.
5
 Dalam hal ini Zakat 

untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat 

yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung 

diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tetapi dihimpun, dikelola, 

dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional.6 Karena 

pada dasarnya di indonesia sendiri, Zakat belum mampu memperdayakan 

masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan, padahal potensinya luar 

biasa besar. Hal ini dapat kita cermati, disatu sisi fenomena kemiskinan masih 

begitu mengemuka di Persada Nusantara ini. Bisa kita saksikan di berbagai sudut 

kota dan pelosok-pelosok Tanah Air. Di sisi lain, pengumpulan akumulasi Zakat 

masih jauh dari potensi riil.
7
 

Saat ini masyarakat masih belum sadar manfaat dari dana Zakat, Infak dan 

Sedekah sehingga mereka jarang melakukan kewajiban membayar Zakat atau 

suka relan membayar Infak dan Sedekah, padahal dari dana tersebut bisa 

memberi bantuan usaha ke mustahik yang lebih produktif sehingga masyarakat 

sedikit terbantu dalam masalah ekonomi dan lapangan usaha itu ditunjukan 

khusus untuk masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu dalam 

kebutuhan ekonominya. Tidak hanya memberi dana kepada masyarakat tetapi 

                                                           
5Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia 

(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 48.  

6Lili Bariandi, Muhammad Zen, M.Hudi, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat: CED, 2005),  h. 15. 

7AM Saefuddin, Membumikan Ekonomi Islam. (Jakarta: PT PPA Consultants, 2011), h. 92. 
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juga akan dibimbing bagaimana mengelola usaha, kreatif dalam usaha, dan 

mengembangkan usaha, dengan begitu usaha tersebut akan lebih produktif 

sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan 

mereka sendiri atau bahkan lebih. 

Strategi pengelolaan dan distribusi dana Zakat yang semuanya berorientasi 

pada berlipatgandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para 

mustahik. Untuk menjadi satu kekuatan dan menjadi daya dobrak bahwa Zakat 

mampu menjadi solusi dan bukan sekedar alternatif pada pengentasan 

kemiskinan. Perlu urun rembug dan sinergi multistakeholder. Sehingga potensi 

Zakat dan kuantitas muslim Indonesia bukan hanya menjadi wacana kepedulian 

namun mutlak mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan. 

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) adalah lembaga kemanusiaan yang 

berkidmat mengangkat harkat sosial masyarakat kurang mampu dengan 

mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan dana sosial keagamaan 

lainnya dari pekerja Muslim Pertamina. Peran dan kontribusi BAZMA Asset 3 

kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang 

bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran 

BAZMA Asset 3  dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. 

Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., etos kerja, etika 

kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai Zakat yang terkait 

dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang 

harus memberi manfaat bagi sesama. 
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Zakat, Infak, Sedekah dan dana Sosial keagamaan lainnya yang dihimpun 

BAZMA Asset 3, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima 

(mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran Zakat diperuntukkan untuk 

8 (delapan) Asnaf, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab, 

Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZMA 

Asset 3 dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan 

(produktif).  

Selain menyalurkan dana Zakat, Infaq dan dana Sosial keagamaan lainnya, 

BAZMA Asset 3 menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada 

binaannya agar tidak selamanya bergantung dari dana Zakat, melalui 

pendampingan dan pembinaan sebagai kelanjutan dari tahapan pemberdayaan 

yang di laksanakan oleh fasilitator Rumah Ilmu BAZMA Asset 3 dalam hal ini 

termasuk program pendayagunaan BAZMA Asset 3. 

Melihat dari penjelasan di atas terkait praktik dan pelaksanaan Zakat 

pengelola perlu memanajemen dengan benar dan sosialisasi tentang pengeluaran 

Zakat perlu ditingkatkan, hal ini juga perlu adanya kerjasama antara pihak 

pengelola dan masyarakat itu sendiri sehingga dapat berjalan dengan benar dalam 

pelaksanaannya. Sehingga dalam pemberdayaan dana Zakat, Infak dan Sedekah 

menjadi maksimal dalam pelaksanaannya. 
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Berkaitan tentang hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

ini dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi melalui Dana Zakat, 

Infak, dan Sedekah di BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon”. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun beberapa faktor terjadinya masalah adalah sebagai berikut: 

1) Pendayagunaan dana ZIS yang sesuai dengan syariat Islam. 

2) Karakteristik beragamnya pendayagunaan dana ZIS di berbagai  organisasi 

BaitulMal di Indonesia. 

3) Sistem yang digunakan oleh BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon. 

4) Prestasi BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon dalam penyaluran dan 

pendayagunaan dana ZIS. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar mendapatkan arah pembahasan yang lebih baik dan terfokus sehingga 

tujuan penulisan skripsi bisa dicapai, maka penelitian ini akan dibatasi ruang 

lingkup permasalahannya , yaitu :  

Aspek yang diteliti: Pemberdayaan ekonomi melalui dana ZIS yang dilakukan 

oleh BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon.  

Lokus: BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon. 

Subjek yang diteliti: Koordinator APH, Sub Koordinator Pendayagunaan 

BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP, dan Mustahik yang menerima dana ZIS. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Program Pendayagunaan dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. 

Pertamina EP Cirebon? 

2. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi melalui dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. 

Pertamina EP Cirebon? 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan Program Pendayagunaan dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. 

Pertamina EP Cirebon.  

2. Mendeskripsikan Pemberdayaan Ekonomi melalui dana ZIS di BAZMA Asset 

3 PT. Pertamina EP Cirebon. 

F. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis  

Kontribusi keilmuan dan menambah khazanah kajian ilmiah dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan islam di bidang pendayagunaan dana ZIS.  

Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) dan 

menambah wawasan dalam bidang ilmu tentang pemberdayaan ekonomi 

melalui dana ZIS serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai 

pemberdayaan ekonomi melalui dana ZIS dan bagi peneliti selanjutnya 

sebagai referensi untuk meneliti tentang pemberdayaan ekonomi melalui dana 

ZIS lebih dalam .  

c. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pemasaran untuk 

memajukan dan meningkatkan kinerja perusahaan mereka. 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian skripsi ini dibagi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, 

adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi pokok penelitian yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Teori, deskripsi teoritik berisi teori-teori yang dijelaskan ke dalam 

bentuk konsep-konsep penting dari variabel-variabel penelitian yang membahas 

tentang Pemberdayaan Ekonomi melalui dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. 

Pertamina EP Cirebon. Selain itu membahas hasil penelitian yang relevan serta 

kerangka pemikiran atau konseptual. 

Bab III Metodologi Penelitian, proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang akan digunakan keperluan penelitian ini. Penelitian ini berisi pola umum 

yang akan digunakan yaitu desain penelitian menggunakan metode kualitatif 
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dengan cara triangulasi data. Bab ini terdiri dari desain penelitian, setting atau 

tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data dan pemeriksaan keabsahan data. 

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan data temuan penelitian dari 

analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Pemberdayaan 

Ekonomi melalui dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP Cirebon. Pada 

bab ini menguraikan jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian yaitu 

tentang Pemberdayaan Ekonomi melalui dana ZIS di BAZMA Asset 3 PT. 

Pertamina EP Cirebon serta keterbatasan penelitian yang peneliti hadapi saat 

sebelum hingga sesudah penelitian ini selesai. 

Bab V Simpulan dan Saran, merupakan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti 

mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian 

akhir skripsi nanti adalah daftar pustaka, dokumentasi hasil observasi dan 

lampiran-lampiran lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-

faktor produksi,penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran,penguatan 

masyarakat untuk mendapat gaji atau upah yang memadai dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang 

harus dilakukan secara multi aspek baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun 

aspek kebijakannya.8 

“Menurut parsons et.el. (1994) pemberdayaan adalah proses dengan nama 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai 

pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatiaannya”.9 

 

a. Tujuan Utama Pemberdayaan   

Tujuan Pemberdayaan ekonomi adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 

baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun 

karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

                                                           
8 Erni Febrina Harahap, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk 

Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 

Vol.3, 2012, hlm. 82 

9Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2006), hlm. 58 
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adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu 

diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang 

dialaminya.10 

Sedangkan menurut Aileen Mitchell Stewart (1998:13) tujuan 

pemberdayaan diarahkan untuk enam hal yaitu sebagai berikut:11 

1) Untuk menetapkan pengembangan strategi dan perencanaan. 

2) Untuk pencapaian tujuan. 

3) Meningkatkan mutu sumber daya. 

4) Meningkatkan standar kinerja. 

5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas peran. 

6) Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Dengan demikian, pemberdayaan sebagai kegiatan yang berintikan 

kepada usaha perbaikan, perubahan, peningkatan, dan penambahan, 

seyogyanya memiliki sasaran dan target yang jelas. Sasaran pemberdayaan, 

lanjut  Aileen Mitchell Stewart (1998: 141-146), hendaklah memiliki kriteria 

sebagai berikut:12 

1) Spesifik (specific). 

2) Dapat diukur (measurable). 

3) Dapat dicapai (acbievable). 

                                                           
10Ibid., hlm. 66 

11Pola Pemberdayaan Madrasah Diniyah di Jawa Barat, (Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa 

Barat, 2002), hlm. 16 

12Ibid., hlm.16 
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4) Relevan (relevant). 

5) Jelas penentuan batas waktunya (limited). 

6) Adanya pengawasan bersama. 

Mengingat luasnya jangkauan pemberdayaan, maka kegiatan yang 

bertujuan pemberdayaan mesti berstandar pada sumber daya yang efektif. 

Sumber daya yang dimaksud sebagaimana dijelaskan Aileen Mitchell 

Stewart (1998: 159-162) meliputi kemampuan berinisiatif, kemampuan 

mengembangkan kreativitas dan kemampuan meningkatkan komunikasi. 

Dengan demikian, pemberdayaan bukan semata-mata daftar keinginan, 

melainkan tidak dapat dipisahkan dari etos, isi dan cara bekerja serta 

kemampuan menyampaikannya untuk membangun dukungan dan 

kerjasama.13 

b. Indikator Pemberdayaan 

Menurut Parsons et.el (1994:106) mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan yang merujuk pada:14 

1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 

besar. 

2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

                                                           
13Ibid., hlm. 17 

14Edi Suharto, op.cit., hlm. 63 
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3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai 

dari pendidikan dan polotisasi orang-orang lemah dan kemudian 

melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 

memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih 

menekan. 

c. Pendekatan Pemberdayaan  

Menurut Suharto (1997:218-219) Pelaksanaan proses dan pencapaian 

tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan 

yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, 

Penyokongan dan Pemeliharaan.15 

1) Pemungkinan  

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan 

masyarakat dari sekat-sekat kultural dan skruktual yang menghambat. 

2) Penguatan  

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat 

dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap 

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3) Perlindungan 

                                                           
15Ibid., hlm. 67 
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Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak 

tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang 

tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, 

dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok 

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4) Penyokongan 

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan 

posisi yang semakin lemah dan terpinggir. 

5) Pemeliharaan 

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 

distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Pemberdaya harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

Dubois dan miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik 

yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan 

masyarakat:16 

a) Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, 

menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-

                                                           
16Ibid., hlm. 68 
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determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, dan 

menekankan kerjasama klien (client pertnerships). 

b) Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri 

klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan 

menjaga kerahasiaan klien. 

c) Terlibat dalam pemecahan masalah yang: memperkuat partisipasi klien 

dalam semua aspek pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, 

merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, dan 

melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 

d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan 

dalam kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, 

riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi 

dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan 

ketidaksetaraan kesempatan. 

d. Tahap-tahap Pemberdayaan 

 Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara 

langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:17 

1) Tahapan Persiapan 

2) Tahapan Assesment 

3) Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan 

                                                           
17Syaipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program 

Pemberdayaan Ekonomi”, (Jakarta: 2015), hlm. 46 
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4) Tahapan Pemformulakasikan Rencana Aksi 

5) Tahapan Pelaksanaan (Implementasi) Program 

6) Tahapan Evaluasi 

7) Tahapan terminasi 

Dan tahapan di atas bahwa memang benar seseorang akan berdaya tidak 

secara instan, harus melalui tahapan-tahapan dari pemberdayaan itu sendiri. 

Seperti tahapan pengenalan, tahapan assesment, tahapan pelaksanaan dll. Hal 

inilah yang akan menjadikan masyarakat akan selalu sadar dan terdorong 

untuk merubah dirinya lebih baik dalam perekonomian dengan 

mengembangkan kreatifitas dan potensi yang ada dalam dirinya.  

2. Zakat, Infak, dan Sedekah 

a. Zakat 

1) Pengertian Zakat 

Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. 

Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Alquran adalah “suci 

dari dosa”. Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat itu dapat 

diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika 

pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang 

dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah 

(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika 

dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh 
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setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan 

syarat-syarat tertentu.Keberadaan zakat dianggap ma‟lum min ad-din bi 

adl-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian 

mutlak dari keislaman seseorang. 18 

2) Dasar hukum diwajibkannya melaksanakan zakat 

a) Dasar hukum dari Al-Quran 

1. Surat Al-Baqarah ayat 267-268 yaitu sebagai berikut: 

                    

                       

                   

                  

                    

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

                                                           
18Gustian Djuanda dkk., Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 14  
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Kaya lagi Maha Terpuji. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu 

dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); 

sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. 

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” 

2. Surat at-Taubah ayat 60 dan 103 

                   

                 

                  

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

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

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

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

                      

                 

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
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mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.19 

b) Dasar hukum dari hadist 

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus 

Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya 

(beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat 

dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka 

dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq 

Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. 

“Islam itu ditegakkan di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan (yang hak disembah) selain Allah, Mrndirikan shalat, menunaikan 

zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan ramadhan”. (HR. 

Bukhari dan Muslim)20 

3) Prinsip-prinsip Zakat  

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: 

a. Prinsip keyakinan keagamaan (faith). 

b. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan. 

c. Prinsip produktivitas (productivity) dan kematangan. 

d. Prinsip penalaran (reason). 

                                                           
19Rahmat Dahlan, Arif Hamzah, dan Irfan Karim Sabat, Kompilasi Ayat dan Hadist Ekonomi 

disertai penjelasan ringkas, (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2014), hlm. 3 

20Abdul Hayi Imam dan Muhammad Idrus, Fiqih Zakat, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), 

hlm. 21  
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e. Prinsip kebebasan (freedom). 

f. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran. 

4) Tujuan Zakat 

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran 

praktisnya. Tujuan tersebut adalah:21 

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan 

hidup serta penderitaan. 

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq 

(penerima zakat). 

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan 

manusia pada umumnya. 

d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta. 

e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-

orang miskin. 

f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam suatu masyrakat. 

g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, 

terutama pada mereka yang mempunyai harta. 

h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. 

                                                           
21Gustian Djuanda, op.cit., hlm. 15 
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5) Manfaat Zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang 

demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat 

(muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, 

maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai 

berikut:22 

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

b. Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, 

membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah 

kehidupan yang lebih baik. 

c. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembanguanan sarana maupun 

prasarana. 

d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu 

bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian 

dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan 

benar. 

e. Indikator utama ketundukkan seseorang terhadap ajaran Islam. 

6) Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan 

a. Harta itu milik orang yang beragama Islam. 

b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang. 

c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan. 

                                                           
22Ibid., hlm. 16 
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d. Harta itu telah mencapai satu nishab (syarat perhitungan minimal suatu 

harta yang telah wajib untuk dizakatkan). 

e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer. 

f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan hutang atau tidak sedang 

menanggung hutang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal. 

g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan 

perdagangan maka harusah telah berusia lebih dari satu tahun. 

7) Syarat-syarat Wajib Zakat23 

a. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. 

b. Aqil, yaitu seorang yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat 

secara fisik dan mental. 

c. Baliqh, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk 

zakat. 

d. Memiliki harta yang mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib 

zakat). 

8) Orang-orang yang berhak menerima Zakat24 

a. Orang fakir, yaitu Orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk 

memenuhi kehidupannya. 

b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup memenuhi kehidupannya dan 

dalam keadaan kekurangan. 

                                                           
23Ibid., hlm. 17 

24Beni Ahmad Saebani, Pengantar Ilmu Fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, h. 123 
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c. Pengurus zakat („amilin), yaitu orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. 

d. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 

e. Memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim 

yang ditawan oleh orang-orang fakir. 

f. Orang berutang (gharimin), yaitu orang yang berutang karena untuk 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 

Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam 

dibayar utangnya dengan zakat, walaupun mampu membayarnya. 

g. Pada jalan Allah (fi sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam 

dan kaum Muslim. Di antara musafirin ada yang berpendapatan bahwa 

fisabilillah mencakup juga kepentingan umum, seperti mendirikan 

sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 

h. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 

mengalami kekurangan.  

9) Macam-macam Zakat 

1. Zakat Nash (jiwa) atau Zakat Fitrah 

 Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan dengan zakat badan, zakat 

ru‟us atau sodaqoh fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap 

muslim yang mampu, sebab menemui sebagian bulan ramadhan dan 
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bulan syawal.25 Adapun makna Fitrah adalah merujuk pada keadaan 

manusia saat baru di ciptakan atau khilqah. Allah SWT berfirman Surat 

Ar-Rum Ayat 30: 

                        

                     

         

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 

(Q.S.ar-Rum/30:30). 

 

1. Batasan dan Waktu Pengeluaran Zakat fitrah 

Adapun besarnya Zakat Fitrah yang harus dikeluarkan per jiwa 

adalah sebanyak satu sha‟ (kurang lebih 3,1 liter atau 2,5 kg) berupa 

makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, dan 

lain-lain menurut keadaan setempat, atau berupa uang seharga 

makanan pokok yang akan dikeluarkan sebagai Zakat Fitrah.26 

Sedangkan waktu melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah 

terbagi menjadi 5 yakni :27 

                                                           
25Abdul Hayi Imam,op.cit., hlm. 122 

26Nursyamsudin, Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama 

Republik Indonesia, 2009), cet. 1, hlm. 119 

27Abdul Hayi Imam,op.cit., hlm. 128 
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a) Waktu jawaz yaitu mulai awal puasa Ramadhan (ta‟jil) sampai awal 

bulan syawal, dan tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum awal 

puasa Ramadhan. 

b) Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari akhir Ramadhan 

(menemui sebagian Ramadhan)  sampai 1 syawal (menemui 

sebagian syawal). 

c) Waktu sunnat yaitu setelah fajar dan sebelum dilaksanakan shalat 

hari raya Idul fitri. 

d) Waktu makruh yaitu setelah pelaksanaan shalat idul fitri sampai 

tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah yang di 

keluarkan setelah shalat hari raya hukumnya makruh, jika tidak ada 

udzur. Namun apabila mengakhirkannya terdapat udzur, semisal 

menanti kerabat dekat ,tetangga ,orang yang lebih utama atau orang 

yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.  

e) Waktu haram yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 

Syawal (malam 2 syawal). Apabila seseorang mengakhirkan 

pelaksanaan zakat fitrah sehingga keluar dari tanggal 1 Syawal 

maka hukumnya haram jika tanpa adanya udzur, dan status zakat 

fitrah yang dikeluarkan adalah qadha‟ dengan segera (qadha‟ „ala 

al-faur). Namun Jika pengakhiran tersebut karena adanya udzur, 

semisal menunggu hartanya yang tidak ada ditempat, atau 
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menunggu orang yang berhak menerima zakat maka hukumnya 

tidak haram. 

2. Mustahik Zakat Fitrah 

Ada yang berfaham bahwa zakat fitrah itu mustahiknya khusus, yaitu 

hanya orang miskin, tidak berlaku mustahik dari delapan asnaf lainnya. 

Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:28 

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah Saw.menyuruh kami untuk 

mengeluarkan zakat fitrah dari setiap manusia kecil, besar, yang merdeka 

dan hamba sahaya, satu sha‟ dari kurma dan gandum, dan juga diberikan 

kepada mereka dengan kurma kering dan keju. Maka mereka menerimanya 

dari mereka. Dan kami diperintah untuk mengeluarkannya sebelum kami 

keluar menuju shalat „ied. Lalu Rasulullah Saw. Menyuruh mereka untuk 

membagi di antara mereka, seraya bersabda, „Cukuplah orang-orang 

miskin jangan sampai minta-minta pada hari ini.‟‟‟ Sunan al-baihaqi al-

kubra, IV:175  

3. Niat Zakat Fitrah 

Zakat fitrah merupakan ibadah fardhu yang membutuhkan niat. 

Melihat fenomena zakat fitrah yang kemungkinan dilakukan oleh orang 

                                                           
28Wawan Shofwan Sholehuddin, Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah, (Bandung: 

Tafakur,2014), hlm. 177  
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lain (yang menanggung nafkahnya atau yang mendapat izin dari orang 

yang dizakati), maka pelaku niat dalam zakat fitrah ada 3 macam, yaitu :29 

a) Zakat untuk dirinya sendiri 

Apabila zakat fitrah atas namanya sendiri(pelaku zakat), maka yang 

niat pelaku zakat itu sendiri 

b) Zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya 

Apabila zakat atas nama orang lain, yang fitrahnya menjadi 

tanggungan dari pelaku zakat, maka yang melakukan niat adalah 

pelaku zakat tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. 

c) Zakat untuk orang yang tidak ditanggung fitrahnya 

Apabila atas nama orang lain,yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan 

dari pelaku zakat, makazakat dan niat dari pelaku zakat dihukumi sah 

apabila sudah mendapat izin dari orang yang dizakati. 

2. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan 

harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. 

Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta 

yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut :30 

a) Binatang ternak 

b) Emas dan Perak 

c) Tanaman dan Buah– Buahan 

                                                           
29Abdul Hayi Imam, op, cit., hlm. 129 

30Ibid., hlm. 27 
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d) Harta perniagaan 

e) Ma‟din (barang tambang) atau Rikaz (harta terpendam) 

b. Infak dan Sedekah 

1) Infak 

Sedekah wajib (Zakat harta dan Zakat Fitrah) maupun sedekah 

sunah (sedekah, derma) termasuk dalam cakupan infak fi sabilillah 

(menafkahkan atau membelanjakan harta dijalan Allah). Jadi Infak lebih 

luas pengertiannya dari pada sedekah, karena Infak mencakup pengertian 

membelanjakan harta untuk sedekah dan membelanjakan harta untuk diri 

sendiri maupun keluarga (anak, istri, dan lain-lain).31 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan infak yaitu mengeluarkan 

harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial, maupun kepentingan 

agama islam (untuk jalan Allah Swt). Pemberian kadar infak disesuaikan 

dengan kemampuan kita masing-masing dan hendaklah semata-mata 

mengharap ridha Allah Swt. Dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Firman 

Allah dalam Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 261 menyatakan:32 

                                                           
31Nursyamsudin, Fiqih, op.cit., hlm. 124 

32Ibid., hlm. 125 
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Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha mengetahui”. 

 

Infaq terbagi menjadi dua yaitu infaq wajib dan infaq sunat, firman 

Allah SWT sebagai berikut: 

Infaq sunat yaitu sedekah biasa, dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 267: 

                    

                       

                   

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, 

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 
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Infaq wajib (bukan zakat)serta dalam arti sedekah sunat, infaq 

terhadap istri, karib kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Dilihat dari 

surat Al-Baqarah ayat 215: 

                    

                     

            

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 

Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 

kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa 

saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya”. 

 

Hikmah Infak : 

a) Mendekatkan diri kepada Allah Swt 

b) Memantapkan iman kepada Allah Swt 

c) Mempersiapkan bekal (pahala) untuk kembali ke alam akhirat 

d) Memakmurkan masjid  

e) Memajukan lembaga-lembaga pendidikan islam 

2) Sedekah  

a. Pengertian Sedekah 
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Sedekah adalah pemberian suatu benda oleh seseorang kepada 

orang lain karena mengharapkan keridhoan Allah Swt, dan tidak 

mengharapkan jasa atau penggantian. Atau dapat dikatakan bahwa 

sedekah yaitu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada 

pihak lain secara sukarela, semata-mata mengharapkan ridho Allat 

Swt. Dan pahala atau kebaikan di akhirat. Orang yang gemar dan suka 

mengeluarkan sedekah, bisa disebut dermawan.33 

Secara syara‟ (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah 

pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang uang berhak 

menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Swt. Contoh, 

memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang 

bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.34 

b. Dasar Hukum Sedekah 

Secara ijma, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah 

sunah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat 

unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Di 

dalam al-Qur‟an banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah 

di antaranya terdapat dalam firman Allah Swt. Surat al-Baqarah ayat 

280: 

                                                           
33Ibid., hlm. 125 

34Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 

2008, hlm. 149 
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Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui”. 

 

c. Perkara yang membatalkan sedekah35 

1) Al-Mann (membangkit-bangkitkan) artinya menyebut-nyebut di 

hadapan orang lain. 

2) Al-Adza (menyakiti) artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan 

orang lain yang menerimanya baik dengan ucapan atau perbuatan. 

Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha 

mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 

3) Riya (memamerkan) artinya memperlihatkan sedekah kepada orang 

lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang tetapi jika dalam 

keadaan sepi ia tidak mau bersedekah. 

Dalam firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 264: 

                   

                        

                                                           
35Ibid, hlm. 154 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-

nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang 

yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan 

Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 

perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 

tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah 

Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai 

sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. 

 

d. Jenis Sedekah 

a) Hukum wajib. Sedekah dalam bentuk zakat. 

b) Hukum Sunnah. Infak dan Sedekah. 

c) Hukum Sunnah muakkad. Sedekah wakaf dan amal jariyah. 

d) Hukum mubah (boleh) sedekah dalam bentuk hadiah atau hibah.36 

 

e. Bentuk-bentuk sedekah 

Dalam Islam sedekah memiliki arti luas bukan hanya berbentuk materi 

tetapi mencakup semua kebikan baik bersifat fisik maupun non fisik. 

Berdasarkan hadist, para ulama  membagi sedekah menjadi:37 

                                                           
36 Nursyamsudi, op. cit., hlm. 126 
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1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain. 

2) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. 

3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa. 

4) Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan 

ditumpangi. 

5) Membantu mengangkat barang orang lain kedalam kendaraannya. 

6) Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan 

seperti duri, kayu, dan batu. 

7) Melengkahkan kaki kejalan Allah Swt. 

8) Mengucapkan dzikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil,dan 

istigfar. 

9) Menyuruh oarng lain berbuat baik dan mencegah dari 

kemungkaran. 

10) Membimbing orang buta, tuli, dan bisu serta menunjuki orang 

yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah. 

11) Memberikan senyuman kepada orang lain. 

f. Hikmah Sedekah 

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang 

bersedakah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi 

juga memiliki hubungan sosial baik. Hikmah yang dapat dipetik:38 

                                                                                                                                                                      
37Abdul Rahman Ghazaly, op.cit., hlm. 155 

38Ibid, hlm. 157 
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1) Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang 

menerimanya sebagai mana dijelaskan dalam sebuah hadist 

“Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”. 

2) Mempererat hubungan sesama manusia terutama pada kaum fakir 

miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat 

membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan. 

3) Orang yang bersedekah sedekah senantiasa didoakan oleh kedua 

malaikat. 

g. Rukun sedekah39 

1) Pihak yang bersedekah 

2) Penerima sedekah 

3) Benda yang disedekahkan 

4) Shigat ijab dan kabul. 

Melihat pengertian kedua istilah di atas tampak jelas ada 

persamaan dan perbedaan diantaranya, yaitu sama-sama memberikan 

atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan perbedaanya 

adalah terletak dalam hak waktu pengeluaran. Pada Infak waktu 

pengeluarannya adalah di saat mendapat rezeki dari Allah Swt. Dan 

tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkan. Sedangkan 

                                                           
39Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 344 
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pada sedekah tidak ada ketentuan waktunya, demikian pula tidak ada 

ketentuan mengenai jumlah maupun peruntukannya.40 

Dalam konsep Islam, sedekah mempunyai arti lebih luas, tidak 

hanya terbatas dalam pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada 

orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua 

perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan 

Infak lebih khusus ditunjukkan pada sesuatu yang bersifat materiil, 

walaupun dalam infak tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan 

jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada 

siapa infak itu harus diberikan. Allah Swt. Telah memberikan 

kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah dan 

waktu pelaksanaan dari harta yang akan diinfakkan itu, dan dilakukan 

dengan rasa ikhlas kepada Allah.41 

3. Cara pengumpulan Zakat 

Tentang cara pengumpulan zakat diatur sebagai berikut: 

a) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima 

atau mengambil dari muzzaki, atas dasar pemberitahuan dari muzzaki. 

b) Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, 

berdasarkan hukum agama. 

                                                           
40M.zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam. Bandung: Penerbit Angkasa, 2003, 

hlm. 38 
41Ibid., hlm. 39 
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c) Badan amil zakat dapat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk 

menghitung zakatnya. 

d) Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat pada 

BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan 

secara langsung, atau melalui rekening pada bank. 

4. Lingkup Kewenangan Pungumpul Zakat 

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat sebagai 

berikut: 

a) BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzzaki pada instansi/lembaga 

pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. 

b) BAZ Provinsi mengumpulkan zakat dari muzzaki pada lembaga 

instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas 

daerah provinsi. 

c) BAZ Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzzaki pada 

instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas 

daerah provinsi. 

d) BAZ Kecamatan  mengumpulkan zakat dari muzzaki pada instansi/lembaga 

pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil, dan pedagang serta 

pengusaha di pasar. 
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5. Pengawasan Zakat 

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagai 

berikut: 

a) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh 

unsur pengawas, yang berkedudukan di semua tingkat badan amil zakat. 

b) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas 

dapat meminta bantuan akuntan publik. 

c) Dalam rangka pengawasan, badan amil zakat memberikan laporan tahunan 

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. 

d) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan 

lembaga amil zakat. 

6. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 (selanjutnya Disebut 

undang-undang), Zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan 

pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil 

bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini 

mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak 

amanah. Dalam Undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat 

diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib 

zakat yang lain. Dengan kata lain Undang-undang menetapkan bahwa 

pembayaran zakat bersifat sukarela. Meski demekian, undang-undang ini telah 



57 

merintis upaya pemberian insentif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat 

sebagai pengurangan pajak (tax deduction).42 

Undang-undang Pengelolaan Zakat terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal. Secara 

global isinya adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum(Pasal 1-3), Bab II 

Asas-asas dan Tujuan (Pasal 4-5), Bab III Organisasi pengelolaan Zakat (Pasal 

6-10), Bab IV Pengumpulan Zakat (Pasal 11-15), Bab V Pendayagunaan (Pasal 

16-17), Bab VI Pengawasan (Pasal 18-20),  Bab VII Sanksi (Pasal 21), Bab 

VIII Ketentuan-ketentuan Lain (Pasal 22-23), Bab IX Ketentuan Peralihan 

(Pasal 24), Bab X (Pasal 25).43 

7. Pendayagunaan Dana Zakat 

Zakat mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah (ritual) dan dimensi 

sosial (ibadah sosial). Dana zakat dapat didayagunakan untuk memperkecil 

jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, menumbuh kembangkan 

solidaritas sosial, menghilangkan sikap materealisme dan 

individualisme/egoisme. Zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan 

publik seperti sarana ibadah, jalan/transportasi, pendidikan, 

kesehatan/pembangunan rumah sakit dan lain-lainnya sepanjang tidak 

                                                           
42Yusuf  Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari 

Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 45 

43Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 

Cet. 1, hlm. 50 
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melanggar ketentuan syariat islam dalam QS. At-Taubah: 60. Berdasarkan ayat 

tersebut pembagian 8 golongan, dapat dikategorikan kepada 3 bagian:44 

1. Menyangkut sosial welfare (kesejahteraan sosial) yang bertujuan 

memperbaiki kondisi si lemah dengan mengatur distribusi penghasilan dan 

kekayaan. 

2. Menunjang kegiatan sosial keagamaan (Fii Sabilillah) 

3. Menyangkut pelayanan administrasi (Wal Amilin) 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam peneltian ini perlu ditinjau dari berbagai aspek dan referensi yang 

terkait dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian 

tersebut sebagai berikut: 

1. Miftahul Firdaus, skripsi berjudul: “Pengaruh Kontribusi Zakat dalam Upaya 

Pengetasan Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kota Cirebon.” Hasil Penelitian 

ini adalah “1. BAZNAS Kota Cirebon membuat program produktif yakni 

Cirebon Mandiri adalah bantuan usaha bagi mustahik binaan. 2. Kesejahteraan 

mustahik binaan BAZNAS Kota Cirebon sudah cukup untuk korelasi yaitu 

sebesar 0,691. Hal ini menunjukan terdapat yang cukup kuat antara kontribusi 

zakat dengan pengetasan kemiskinan”. Persamaan dengan skripsi penulis 

adalah sama-sama meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaaannya yaitu 

metodologi yang digunakan, dan subjek penelitiannya.  

                                                           
44Ibid., hlm. 51 
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2. Putri Latifah Hakim, skripsi berjudul: “Pemberdayaan Zakat Maal untuk 

Pendidikan Studi Kasus di SMP Syarif Hidayatullah Kelurahan Pasalakan 

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.” Hasil Penelitian ini adalah 

“Pemberdayaan zakat di bidang pendidikan di SMP Syarif Hidayatullah dapat 

meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang tentunya 

berhubungan dengan tingkat pendidikan, oleh karena itu dengan pemberdayaan 

zakat yang ada di SMP Syarif Hidayatullah secara maksimal sangat dirasakan 

dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan 

generasi mudanya”. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama 

meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaaannya yaitu tempat, dan subjek 

penelitiannya. 

3. Syaipudin Elman, skripsi berjudul: “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS 

Melalui Program  Pemberdayaan Ekonomi”. Hasil Penelitian ini adalah 

“menunjukan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup 

besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerja sama dengan 

pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin 

rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan 

masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih, profesional dan menjadikan 

mereka sebagai muzzaki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS 

diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan 

mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan 

untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan 
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dalam memilih calon mustahik dengan harapan dana itu dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang sebenarnya. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-

sama meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaaannya yaitu, tempat 

penelitian, objek, dan subjek penelitiannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan dan kegunaan.45 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualititatif. 

Menurut Sugiyono metode penelitian kualititatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.46 

 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna yaitu data sebenarnya yang merupakan suatu nilai 

dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi 

pada penelitian kualitatif dinamakan transferability.47   

B. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

                                                           
        45Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta. 2018), h. 2. 
        46Ibid. h. 9. 
        47Ibid. 
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Tempat penelitian ini dilakukan di di BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 

yang beralamatkan di Jalan Patra Raya No. 1 Klayan Komperta Kabupaten 

Cirebon. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 12 februari 

2018 sampai 30 Juni 2018. Adapun alasan peneliti memilih tempat di di 

BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP yang beralamatkan di Jalan Patra Raya 

No. 1 Klayan Komperta Kabupaten Cirebon untuk dijadikan lokasi penelitian 

dikarenakan atas perkembangan dari berbagai hal, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Lokasi penelitian berdekatan dengan tempat tinggal sehingga mudah 

untuk dijangkau. 

b. Efisien dari segi waktu tenaga dan biaya, serta 

c. Mendapat izin dari BAZMA Asset 3. 

d. Perkembangan BAZMA Asset 3 yang begitu pesat. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan, terhitung dari 12 

Maret 2018 sampai 12 Mei 2018. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas 

objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu serta 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.48 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial terdiri atas tiga 

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity). Situasi 

sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin 

diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek 

penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity), 

orsng-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu.49 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.50 Sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga 

bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru.51 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling 

pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu  Probability Sampling 

dan Non-Probability Sampling. Probability Sampling meliputi, simple 

random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, 

                                                           
48 Ibid. h.215. 
49 Ibid.  
50 Ibid. h.216. 
 51Ibid.   
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dan area random. Non-probability Sampling meliputi, sampling sistematis, 

sampling kuota, sampling oksidental,purposive sampling, sampling jenuh, 

dan snowball sampling.52 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin 

dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang sedang diteliti.53 Sumber data dari penelitian ini 

didapatkan dari dua sumber yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Misal data yang didapat langsung dari 

lapangan berupa hasil wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan 

dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari 

objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk 

mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.54 Objek penelitian ini adalah 

3 kelompok: 1) Koordinator APH BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 2) 

Sub Koordinator Pendayagunaan BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 3) 

Mustahik yang menerima dana ZIS 

                                                           
      52 Ibid. h. 217-218.    
      53 Ibid. h. 219.  
54Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada, 2008, h. 101 
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2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misal data yang bersumber dari 

literature yang didapat dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan 

zakat dan Baitulmal baik berupa buku-buku dokumen maupun online.55 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Ronny Kountur, “observasi merupakan cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati langsung obyek ke 

lapangan”.56 Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, “observasi 

dibedakan dalam 3 jenis yaitu observasi partisipatif, observasi terus 

terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur.”57 

 

Dalam penelitian ini digunakan observasi terus terang atau tersamar, 

menurut Sugiyono, “jenis observasi ini dilakukan dengan cara peneliti 

berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian, 

tetapi pada suatu waktu peneliti juga tidak berterus terang, hal ini untuk 

menghindari jika data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan”.58 

Dalam penelitian ini digunakan observasi terus terang atau tersamar, hal ini 

                                                           
      55 Ibid. h. 224-225.  

56 Kountur, Ronny. 2007. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: 
Buana Printing. h. 184. 

 57 op, cit. h. 226. 
58 Ibid. h. 227.   
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untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

dirahasiakan. 

2. Wawancara  

Menurut Ronny Kountur, “wawancara merupakan cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber.”59 Menurut Esterberg dalam Sugiyono, “ wawancara dibedakan 

dalam 3 jenis yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak 

terstruktur.”60 Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara semiterstruktur menurut Sugiyono, 

“merupakan jenis wawancara yang telah disiapkan pedoman wawancaranya 

namun tidak disiapkan alternative jawabannya. Selanjutnya adalah wawancara 

tidak terstruktur menurut Sugiyono yaitu, “jenis wawancara bebas dan tidak 

terikat oleh pedoman wawancara.”61 Dalam penelitian ini wawancara 

semistruktur dilakukan dengan semua narasumber dan menggunakan 

pedoman wawancara tetapi tidak disiapkan alternatif jawabannya. Sedangkan 

untuk wawancara tidak terstruktur dilakukan tidak berdasarkan pedoman 

wawancara dan ketika membangun hubungan dengan narasumber. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil 

                                                           
59 op, cit. h. 186.  
60 Ibid. Sugiyono. h. 233.  
61 Ibid.  
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penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya 

kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, sekolah, tempat 

kerja, masyarakat, dan autobiografi.62 

4. Triangulasi    

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada .63 Dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi data untuk mengumpulkan data dari sumber yang 

sama. Peneliti menggunakan observasi terus terang/ tersamar, wawancara 

semi struktur/ tidak terstruktur dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak.     

E. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam  kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.64 

 

Selanjutnya menurut Sugiyono, “analisis data kualitatif bersifat induktif 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi suatu hipotesis “. Berikut ini diagram mengenai proses 

                                                           
      62Ibid. h. 240.  
      63Ibid. h. 241.  
      64Ibid. h. 244. 
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analisis data model Miles and Huberman seperti dikutip Sugiyono yang terdiri 

dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.65 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Analisis Data 

Data yang didapat baik dari sumber data primer berupa wawancara dan 

observasi maupun sumber data sekunder berupa studi kepustakaan untuk 

selanjutnya direduksi, dikategorikan dan disimpulkan. Menurut Boedi 

Abdullah, mereduksi data berarti merangkum untuk memilih hal-hal yang 

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan 

polanya sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta 

mencarinya apabila diperlukan.66 

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah penyajian data. 

Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

                                                           
65 Ibid.Sugiyono. h. 247.    
66 Ibid. budi. h. 221.  
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sejenisnya.”67 Langkah terakhir dalam proses analisis data berdasarkan model 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut 

Sugiyono, “kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya”.68 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Budi Abdoellah, ”pengujian keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan uji kredibilitas.” Uji kredibilitas dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, 

diskusi dengan teman, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan 

member check.69 Dalam penelitian ini uji kredibilitas yang dilakukan adalah 

dengan cara peningkatan ketekunan, trianggulasi, menggunakan bahan referensi 

dan member check.  

1. Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. 

2. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber 

data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data 

dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tiga unsur yang berbeda 

yaitu 1) Koordinator APH BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 2) Sub 

                                                           
      67 Ibid. Sugiyono. h. 249.  
      68 Ibid. h. 253.  
      69 Budi, Abdoellah. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. h. 121. 
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Koordinator Pendayagunaan BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 3) Mustahik 

yang menerima dana ZIS. Keterangan dari hasil wawancara terhadap ketiga 

narasumber tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama dan mana pandangan yang berbeda kemudian dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut. Sedangkan triangulasi 

teknik pengambilan data dilakukan dengan mencocokan keterangan dari hasil 

wawancara dengan data yang didapat dari observasi. 

3. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang digunakan dapat berupa alat perekam wawancara dan 

foto-foto hasil observasi. 

4. Member check dilakukan dengan cara melakukan cek antara data yang  

diperoleh peneliti dengan keterangan narasumber. 

G. INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama  : Kartini 

Usaha   : Ikan & Ijoan 

Alamat   : Desa Kalisapu blok condong 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Dimana anda mendapat informasi 

mengenai program-program yang 

Informasi yang di dapat melalui teman dan 

kerabat 
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terdapat di lembaga ini? 

2 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA dapat merubah 

perekonomian anda? 

Untuk saat ini sedikit demi sedikit ada 

perubahan secara ekonomi setelah adanya 

bantuan dari Bazma 

3 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA usaha anda bertahan? 

Usaha masih bertahan walaupun sekarang 

banyak pesaing 

4 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA usaha anda berkembang? 

Berkembang tapi belum sampai maju pesat 

5 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA bisa menyisihkan hasil usaha 

anda untuk menabung? 

Bisa hanya saja tidak besar karena banyak 

keperluan lain 

6 Persyaratan apa saja yang harus 

dipenuhi oleh mustahiq supaya 

mendapat bantuan dari BAZMA? 

KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak 

mampu, dan surat pengajuan 

7 Bantuan apa saja yang diperoleh oleh 

bapak/ibu? 

Mendapat dana sebesar Rp. 1. 0000. 000 

8 Bagaimana proses penyalurannya? 

Apakah ada kendala? 

Proses penyalurannya di masjid pertamina 

dan tidak ada kendala semuanya berjalan 
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lancar 

9 Bagaimana tingkat pendapatan usaha 

sebelum mendapatkan modal dari 

BAZMA? 

Untuk awal usaha pendapatan yang 

terkumpul Rp. 60.000 – Rp. 80.000, ketika 

ramai pendapatan lebih dari Rp. 100.000 

10 Bagaimana tingkat pendapatan usaha 

setelah mendapatkan modal dari 

BAZMA? 

Tingkat pendapatan sedikit menurun karena 

banyaknya pesaing 

11 Bagaimana bentuk pendampingan 

yang dilakukan selama ini oleh 

BAZMA setelah memberikan modal ?  

Pengajian dan pendampingan usaha anti 

riba 

12 Adakah pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan oleh BAZMA? 

Ada tetapi tidak ikut serta 

13 Manfaat apa yang diperoleh dari 

pendampingan yang dilakukan oleh 

BAZMA? 

Bersilaturahmi, menambah ilmu agama dan 

berwirausaha 

14 Bagaimana menurut anda program 

BERANI  ini melalui bantuan modal 

usaha? 

Sangat membantu pedagang kecil apalagi 

mempunyai modal pas-pasan 

15 Apakah saran dan harapan yang akan 

disampaikan kepada BAZMA terkait 

Semoga lebih banyak lagi membantu 
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program berwirausaha mandiri 

(BERANI) agar lebih baik lagi dan 

lebih terasa manfaatnya? 

pedagang kecil 

 

Nama  : Uti Buati 

Usaha   : Rujak dan Gas  

Alamat   : Desa Klayan Rt 03 Rw 01 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Dimana anda mendapat informasi 

mengenai program-program yang 

terdapat di lembaga ini? 

Mendapat informasi dari orang yang bekerja 

di Bazma 

2 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA dapat merubah 

perekonomian anda? 

Ada perubahan meskipun belum begitu besar 

yang penting amanah dan selalu bekerja 

keras. 

3 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA usaha anda bertahan? 

Sampai sekarang masih bertahan tetap 

berjualan 

4 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA usaha anda berkembang? 

Sedikit demi sedikit berkembang dari 

awalnya 4 tabung gas sampai sekarang sudah 

15 tabung 
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5 Apakah mendapat bantuan dari 

BAZMA bisa menyisihkan hasil 

usaha anda untuk menabung? 

Untuk saat ini belum bisa masih banyak 

kebutuhan, paling bisa menyisihkan untuk 

keperluan anak sekolah 

6 Persyaratan apa saja yang harus 

dipenuhi oleh mustahiq supaya 

mendapat bantuan dari BAZMA? 

KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak 

mampu, dan surat pengajuan 

7 Bantuan apa saja yang diperoleh oleh 

bapak/ibu? 

Mendapat dana sebesar Rp. 1. 0000. 000 

8 Bagaimana proses penyalurannya? 

Apakah ada kendala? 

Penyalurannya dilakukan di masjid pertamina 

dan tidak ada kendala semuanya lancar. 

9 Bagaimana tingkat pendapatan usaha 

sebelum mendapatkan modal dari 

BAZMA? 

Awal pendapatan usaha hanya bisa untuk 

balik modal kembali 

10 Bagaimana tingkat pendapatan usaha 

setelah mendapatkan modal dari 

BAZMA? 

Setelah mendapat bantuan dari Bazma ada 

sedikit kenaikan pendapatan 

11 Bagaimana bentuk pendampingan 

yang dilakukan selama ini oleh 

BAZMA setelah memberikan modal 

?  

Pengajian di masjid pertamina dan 

pendampingan berwirausaha anti riba 
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12 Adakah pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan oleh BAZMA? 

Ada tetapi tidak ikut serta 

13 Manfaat apa yang diperoleh dari 

pendampingan yang dilakukan oleh 

BAZMA? 

Menambah ilmu tentang berwirausaha dan 

dapat bersilaturahmi kepada para mustahik 

serta fasilitator 

14 Bagaimana menurut anda program 

BERANI  ini melalui bantuan modal 

usaha? 

Dapat membantu mustahik dalam 

berwirausaha 

15 Apakah saran dan harapan yang akan 

disampaikan kepada BAZMA terkait 

program berwirausaha mandiri 

(BERANI) agar lebih baik lagi dan 

lebih terasa manfaatnya? 

Lebih ditingkatkan pelatihannya dan lebih 

banyak lagi membantu para mustahik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

1. Sejarah BAZMA Asset 3 PT. Pertamina EP. 

Sebelum diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA), wadah untuk 

menampung dana ZIS para pekerja muslim PERTAMINA disebut BAZIS 

(Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang berada di bawah Badan 

Dakwah Islam (BDI) Pertamina. 

BAZIS ini dibentuk pada tanggal 10 Februari 1992, berdasarkan Surat 

Keputusan Pengurus KORPRI No.Skep-002/K11/Fuper/1992. Terbentuknya 

BAZIS tidak terlepas dari adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dengan Menteri Agama No. 29 tahun 1991 dan No. 47 tahun 1991 

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang ditanda 

tangani oleh Bapak Rudini selaku Mendagri dan Bapak Munawir Sazali 

selaku Menteri Agama pada tanggal 19 Maret 1991. 

Dengan lahirnya surat keputusan bersama tersebut, maka hampir seluruh 

BUMN membentuk badan pengelola zakat di lingkungan perusahaannya. 

Selanjutnya pada tahun 1999, surat keputusan bersama tersebut digantikan 

dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 
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dimana badan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah ada 2 (dua) yakni 

BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga 

Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. 

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tersebut 

muncul keinginan kuat dari pekerja muslim PERTAMINA untuk mengusung 

BAZMA menjadi lembaga amil zakat dengan diberi nama BAITUZZAKAH 

PERTAMINA, kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan akte pendirian 

malalui Notaris Titiek Irawati, S.SH. No. 29 tanggal 22 Agustus 2003. 

Akhirnya pada tanggal 24 Mei 2004 LAZ BAZMA mendapatkan 

kepercayaan dari pemerintah sebagai LAZ Nasional (tingkat pusat)dengan 

mendapatkan akreditasi LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Bapak Prof. Said Agil Al 

Munawar dengan Surat Keputusan No. 313 tahun 2004. 

 Setelah mendapat kepercayaan sebagai LAZNAZ, seiring 

perkembangannya pada tahun 2016 BAZMA Asset 3 berlegalitaskan yayasan 

malalui Notaris Titiek Irawati, S.SH.  dengan nomor notaris 05 dan No.AHU-

0043350.AH.01.04 Tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum 

yayasan Baituzzakah Pertamina, disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM 

Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016 bahwa lembaga zakat yang ada 

di Indonesia harus berbadan hukum yayasan atau ormas. 
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2. Visi, Misi dan Komitmen 

a) Visi 

“Menjadiorganisasi yang amanah, professional serta mampu 

mensejahterakan”. 

b) Misi 

1) Meyakinkan Program kegiatan Bazma dapat bermanfaat, 

menenteramkan dan dipercaya. (Amanah). 

2) Menyelenggarakan pengelolaan organisasi yang Akuntabel, efektif, 

efesien serta tepat sasaran (profesional). 

3) Mengembangkan program yang berorientasi kepada kesejahteraan 

sosial dan peroduktifitas (Mensejahterakan). 

c) Komitmen : 

1) Penyadaranakan pentingnya bersedekah (beribadah harta) untuk 

terciptanya kehidupan bermasyarakat yang berkualitas. 

2) Membangun program yang terencana dan berkesinambungan demi 

meningkatkan taraf hidup serta berkontribusi dalammensejahterakan 

masyarakat. 

3) Memberikanpelayanan yang terbaik. 

4) SDM yang FAST (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh). 

5) Data laporan yang akurat. 

3. Logo BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 
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Gambar 4.1 

 

Makna Logo BAZMA: 

a) Bintang segi delapan rangkap dua melambangkan sasaran kinerja BAZMA yang 

perlu diberdayakan. 

b) Warna kuning keemasan pada logo bintang segi delapan rangkap dua 

melambangkan kejayaan BAZMA menjadi lembaga terkemuka. 

c) Tulisan BAZMA dengan huruf Z pada ujung huruf tersebut berbentuk makna kali 

yang artinya memberdayakan. 

d) Warna hijau tua melambangkan kesuburan dengan harapan  BAZMA kelak 

menjadi lembaga yang berkembang. 

e) Warna hijau muda pada huruf Z bermata kail melambangkan modal yang harus 

dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. 

f) Tulisan BAITUZZAKAH PERTAMINA dengan hurufkapital berwarna hijau 

menjelaskan identitas BAZMA yang kuat, disiplin, dan tegas. 

4. ProsesPengelolaan 

Gambar 4.2 

Proses Pengelolaan 
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5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi 
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       Uraian tanggung jawab dan wewenang BAZMA Asset 3 mengacu dan 

menyesuaikan dengan uraian tugas BAZMA pusat sebagai berikut: 

1) Badan Pembina: 

a) Memberikan pembinaan serta penilaian terhadap penyelenggaraan 

pengumpulan dan pendistribusian ZIS. 

b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta 

maupun tidak, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pengembangan ZIS. 

c) Berwenang menetapkan pengurus dan penggantian pengurus. 

2) Badan Pengawas: 

a) Mengawasi kinerja organisasi Badan Pelaksana, memeriksa laporan keuangan 

dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada 

Badan Pembina. 

b) Merekomendasikan kepada ketua Badan Pelaksana dan Badan Pembina dalam 

hal pemberian sanksi kepada pengurus yang melanggar ketentuan atau aturan 

lembaga. 

c) Memeriksa, mengevaluasi dan menyetujui Perencanaan & Pelaporan Badan 

Pelaksana. 

d) Merekomendasikan kepada Badan Pembina atas hasil pengawasan yang 

dilakukan. 

3) Ketua: 
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a) Mengkoordinasikan strategi, perencanaan dan upaya pengumpulan ZIS dari 

setiap pekerja, mitra kerja di lingkungan Asset 3 PT Pertamina EP dan 

personal lainnya. 

b) Mengkoordinasikan strategi, perencanaan dan upaya pendistribusian ZIS 

kepada yang membutuhkan dengan mengacu kepada Pedoman serta sesuai 

dengan aturan Al-Qur‟an, Sunnah Rasul, dan Ijtima‟ para ulama. 

c) Menyetujui setiap program kegiatan (selanjutnya disebut program saja) yang 

diajukan oleh setiap bidang. 

d) Bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran ZIS. 

e) Memilih dan menetapkan Konsultan Syariah serta Amil Pelaksana Harian. 

f) Melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas dan Konsultan Syariah.  

g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pembina dan 

Badan Pelaksana BAZMA Pusat. 

h) Mengusulkan perubahan, penggantian atau pergantian personal pengurus di 

Badan Pelaksana kepada Badan Pembina. 

i) Berwenang memberhentikan Konsultan Syariah serta Amil Pelaksana Harian. 

j) Ketua dapat melimpahkan tanggung jawab dan wewenangnya kepada Wakil 

Ketua. 

4) Sekretaris: 

a) Mengelola sistem administrasi, kearsipan, rumah tangga kantor, tenaga kerja 

amil pelaksana harian, pelayanan pelanggan dan asset lembaga. 

b) Menyiapkan agenda rapat, membuat notulen dan kebutuhan rapat lainnya. 
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c) Mengelola surat menyurat dan melaksanakan korespondensi kepada pihak 

internal maupun eksternal. 

d) Mengelola sistem informasi dan mengadakan hubungan komunikasi kepada 

pihak internal maupun eksternal. 

e) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang 

kesekretariatan. 

5) Bendahara: 

a) Menyiapkan dan menyusun perencanaan serta melaksanakan pengelolaan 

keuangan seoptimal mungkin atas persetujuan ketua. 

b) Memonitor, menganalisa dan meminta laporan setiap penerimaan dan 

pengeluaran ZIS oleh bidang masing-masing. 

c) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pembukuan ZIS. 

d) Menyampaikan dan meminta persetujuan setiap penerimaan dan pengeluaran 

ZIS kepada Ketua serta membuat laporan keuangan. 

e) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang keuangan. 

6) Kesekretariatan: 

a) Mengelola kesekretariatan (kantor, tenaga kerja dan asset) yang mengacu 

kepada Pedoman Mutu dan dikoordinasikan dengan Ketua khususnya dan 

pengurus secara umumnya. 

b) Menyiapkan segala bentuk surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga 

kantor. 

c) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat menyurat yang 

diterima atau yang dikeluarkan. 
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d) Menyiapkan konsep laporan untuk ditandatangani oleh ketua melalui 

Sekretaris. 

e) Mengelola sistem informasi, data dan administrasi. 

f) Melaksanakan korespondensi dan mengadakan hubungan komunikasi yang 

baik kepada pihak internal maupun eksternal. 

g) Membantu pekerjaan administrasi untuk melaksanakan program kerja setiap 

bidang.  

7) Bidang Pengumpulan: 

a) Mengelola kegiatan penyadaran kepada setiap pekerja, mitra kerja Asset 3 PT 

Pertamina EP dan personal lainnya, tentang pentingnya menunaikan ZIS 

sebagai kewajiban agama dan tanggung jawab sosial atas pemanfaatan sumber 

daya alam, serta pentingnya fungsi amilin sebagai pengelola dana ZIS. 

b) Melakukan kegiatan promosi antara lain melalui internet, e-mail, media dan 

sarana lainnya untuk menjaring minat ber-ZIS melalui BAZMA. 

c) Mengelola kegiatan penerimaan ZIS dan pendataan donatur. 

d) Menyetorkan penerimaan ZIS kepada Bendahara dan membuat laporan 

pengumpulan dengan persetujuan Ketua.  

e) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang 

pengumpulan. 

8) Bidang Pendayagunaan: 

a) Melaksanakan kegiatan survey, analisis, seleksi dan pemeriksaan secara cermat 

kepada calon mustahik dan melaporkannya kepada Ketua. 

b) Mengelola kegiatan pendistribusian ZIS dan pendataan mustahik. 
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c) Memberikan rekomendasi kepada Ketua mengenai pengeluaran ZIS untuk 

mustahik. 

d) Mengelola kegiatan pemberdayaan mustahik dengan persetujuan Ketua. 

e) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang 

pendayagunaan. 

9) Amil Pelaksana Harian: 

a) Melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sesuai dengan tanggung jawab 

& kewenangan masing-masing bidang dari Badan Pelaksana dan 

melaporkannya kepada ketua.  

b) Mengelola dana amilin atas persetujuan Ketua dan memberikan laporan 

penggunaannya kepada Ketua. 

c) Mengelola dana operasional (pety cash) dan memberikan laporan kepada 

Bendahara dengan persetujuan Ketua. 

d) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pelaksana dan menyiapkan proses 

keuangan penerimaan dan pengeluaran ZIS. 

e) Menyusun perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS 

setiap tahun dengan persetujuan ketua dan mengumumkannya kepada 

pelanggan. 

10) Koordinator APH 

a) Menyiapkan strategi, perencanaan, program dan upaya pengumpulan 

ZISWAF dari setiappekerja, mitra kerja di lingkungan Asset 3 PT 

Pertamina EP dan personal lainnya. 
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b) Menyiapkan strategi, perencanaan, program dan upaya pendistribusian 

ZISWAF kepadayang membutuhkannya dengan mengacu kepada 

pedoman mutu serta sesuai denganaturan Al-Qur'an dan ijtima para 

ulama. 

c) Menyiapkan program pengelolaan sumber daya Amil Pelaksana Harian. 

d) Menyiapkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan ZISWAF. 

11) Sub Koordinator APH Bidang Keuangan 

a) Melaksanakan program kerja bidang keuangan. 

b) Melaksanakan tugas penyusunan keuangan anggaran dan administrasi 

pembukuan dana ZISWAF yang masuk dan keluar sesuai dengan 

standar akuntansi. 

c) Melaksanakan pembuatan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan 

dana ZISWAF. 

12) Sub Koordinator APH Bidang Pengumpulan 

a) Melaksanakan program kerja bidang pengumpulan. 

b) Melaksanakan kegiatan promosi atau syiar ZISWAF. 

c) Melaksanakan pendataan administrasi penerimaan dan sumber 

pengumpulan dana ZISWAF. 

13) Sub Koordinator APH Bidang Pendayagunaan 

a) Melaksanakan program kerja bidang pendayagunaan. 

b) Menyeleksi, meneliti dan melakukan survey calon sasaran penerima 

ZISWAF. 
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c) Melaksanakan pendistribusian ZISWAF. 

d) Melaksanakan kegiatan pembinaan upaya-upaya produktif bagi para 

mustahik. 

14) Sub Koordinator APH Bidang Kesekretariatan 

a) Melaksanakan program kerja bidang kesekretariatan. 

b) Melaksanakan tugas-tugas dalam hal surat-menyurat, hubungan 

kemasyarakatan dan kerumahtanggaan kantor. 

c) Melaksanakan pengendalian data dan system informasi. 

15) Staff 

Bertugas menjalankan salah satu atau lebih dari fungsi-fungsi sub 

koordinator yang bersifat teknis maupun administratif. 

16) Non Staff 

Bertugas menjalankan salah satu atau lebih fungsi-fungsi sub koordinator 

yang bersifat khusus, jelas dan baku. 

17) Konsultan Syariah: 

a) Memberikan masukan serta tinjauan syariah kepada Badan Pembina, Badan 

Pengawas dan Badan Pelaksana (selanjutnya disebut Pengurus) baik diminta 

maupun tidak diminta mengenai hal-hal terkait dengan pengumpulan, 

penyimpanan dan pendayagunaan ZIS. 
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b) Memberikan kepastian hukum dan aspek legal yang dibenarkan oleh Al-Quran, 

Sunnah dan Undang-undang atau Peraturan yang berlaku serta aspek hukum 

lainnya yang mendukung. 

B. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZMA Asset 3 PT 

Pertamina EP 

Menurut Chafidotul Chasanah Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang 

berarti manfaat,adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yaitu Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, 

dan Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan 

baik.70 

Menurut Sjechul Hadi Pernomo Pendayagunaan Zakat adalah penafsiran yang 

longgar terhadap distribusi atau alokasi (jatah) Zakat sebagaimana disebutkan 

dalam surat At-Taubah ayat 60, seiring dengan tuntunan perkembangan zaman 

dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran Islam.71 

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebelum didistribusikan ke mustahik, BAZMA Asset 

3 dalam bidang pendayagunaan nya meliputi survey, distribusi, dan pembinaan atau 

pendampingan. Maka dalam hal itu harus terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan 

atau memverifikasi data mustahik sesuai atau tidak dengan begitu maka selanjutnya akan 

                                                           
70Ngudi Rahayu, Optimalisasi  Pendayagunaan  Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) 

dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di 

LAZIS Qaryah Thaiyyibah Purwokerto, 2017 

71Annisa Hartiwi Wulandari, Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Studi Rumah Zakat Jakarta, 2010 
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dilakukan proses survey untuk melihat secara langsung dan menilai apakah calon 

mustahik tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan dari BAZMA 

Asset 3 PT Pertamina EP. 

1) Survey yaitu pihak BAZMA Asset 3 melakukan suervey terlebih dahulu dengan 

mendatangi langsung kelokasi calon mustahik untuk melihat kondisi atau keadaan 

calon mustahik serta mendata untuk proses selanjutnya. Jika dari hasil survey 

tersebut dinyatakan layak maka calon mustahik tersebut dapat menerima bantuan dari 

BAZMA Asset 3 

2) Distribusi yaitu BAZMA Asset 3 dalam mendistribusikan dananya sesuai dengan 

Program Pendayagunaan dan sesuai dengan wilayahnya masing-masing terdiri dari 

empat wilayah yaitu wilayah kantor Pertamina EP Asset 3 berlokasi di Cirebon, 

wilayah field Jatibarang, wilayah field Subang, dan wilayah field Tambun.  

3) Pembinaan yaitu BAZMA Asset 3 tidak hanya mendistribusikannya saja tetapi 

adanya pembinaan atau pendampingan melalui Rumah Ilmu Bazma dengan begitu 

mustahik binaan bisa menjadi berdaya dan menjadi muzaki. 

Setelah tiga hal tersebut maka tahapan selanjutnya melakukan monitoring atau 

memantau perubahan atas kemajuan usaha/program, melakukan evaluasi, 

pengembangan program, pendataan, serta pelaporan, dan pendokumentasian. 

1. Program Pendayagunaan BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 

a) Program Ekonomi 

1) Bantuan Modal Usaha. 

2) Membangun Lembaga Pembiayaan Mikro Syariah, dengan Nasabah Para 

Mustahik. 

3) Membangun Komunitas Usaha Kecil Mustahik Sahabat Bazma “Anti Riba”. 
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Memperdayakan mustahik dengan memaksimalkan dana Zakat, Infak, dan Wakaf 

adalah merupakan cara pendekatan yang baik untuk membantu sektor usaha 

mustahik. 

BAZMA Asset 3 Sepanjang tahun 2017, penyaluran dana di program 

ekonomi sebesar 363 jutaan rupiah, terdiri dari dana zakat sebesar 276 

jutaan rupiah, dana infaq sebesar 65 jutaan rupiah dan dana wakaf sebesar 

21 jutaan rupiah. Dana tersebut disalurkan kepada 205 orang mustahik di 

seluruh wilayah PEP Asset 3.72 

b) Program Pendidikan 

1) Semangat Meraih Prestasi (Serasi) 

2) Generasi Rabbani (Gen „R‟) 

3) Sekolah Tahfizh Terpadu (STAR) 

Penyaluran donasi pada program pendidikan di tahun 2017 sebesar 853 

jutaan rupiah,terdiri dari dana zakat sebesar 786 jutaan rupiah atau 92%, 

dari dana infaq sebesar 50 jutaan rupiah atau 6% dan dari wakaf 17 jutaan 

rupiah atau 2%, seperti pada gambar 37 di bawah ini. Dana tersebut 

disalurkan kepada 766 orang mustahik dan untuk pembangunan pondok 

tahfidz. 

c) Program Sosial & Kemanusiaan 

1) Bantuan Kebutuhan Pokok (BKP) 

2) Rumahku Syurgaku (Ruku) 

                                                           
72Laporan Tahunan  2017 BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP, 2017, h 24 
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3) Bantuan Kesehatan (Ban-Kes) 

Penyaluran donasi pada program sosial dan kemanusiaan di tahun 2017 

sebesar 473 jutaan rupiah, terdiri dari dana zakat sebesar 340 jutaan rupiah 

atau sebesar 72% dan dana infaq sebesar 133 jutaan rupiah atau sebesar 

28%. Dana tersebut disalurkan kepada 1152 orang mustahik di seluruh 

wilayah PEP Asset 3. 

d) Program Dakwah dan Pembinaan 

Program Dakwah dan Pembinaan adalah program yang diperuntukan bagi 

asnaf Fisabilillah. Dari program sebelumnya, 2 (dua) program dapat digolongkan 

ke jenis program Dakwah dan Pembinaan yaitu program Generasi Rabbani („Gen 

R‟) dan program Sekolah Tahfidz Terpadu (STAR). Satu lagi program Bazma 

Asset 3 yang memiliki karakteristik sebagai program Dakwah dan Pembinaan 

yaitu program Rumah Ilmu Bazma (disingkat RIB). 

Penyaluran donasi pada program dakwah & pembinaan di tahun 2017 

sebesar 882 jutaan rupiah, terdiri dari dana zakat sebesar 860 jutaan rupiah 

atau 98% dan dari dana infaq sebesar 21 jutaan rupiah, seperti pada gambar 

41 dan gambar 42 di bawah ini. Dana tersebut disalurkan kepada 337 orang 

fisabilillah atau fasilitator program di seluruh wilayah Bazma Asset 3. 

e) Program Umum 

Jenis bantuan dari dana infaq yang diperuntukan bagi permintaan donasi atau 

bantuan dari katagori umum, seperti permintaan bantuan sarana dan prasarana 

ibadah, permintaan bantuan penyediaan fasilitas yang digunakan untuk umum 
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(diberi nama singkat SPI & Fasum), serta kegiatan syiar islam (diberi nama 

singkat KSI).  

Adapula program pelayanan umum yang bersifat non budgeting, seperti 

pelayanan permintaan menjadi tempat pembelajaran atau bimbingan praktek, 

studi, skripsi bagi parapelajar dan mahasiswa, layanan konsultasi zakat dan 

layanan lainnya. 

Penyaluran donasi pada program umum di tahun 2017 sebesar 513 jutaan 

rupiah, terdiri dari dana infaq sebesar 174 jutaan rupiah, dana fidiyah 

sebesar 7 jutaan rupiah, dana kafarat sebesar 8 jutaan rupiah, dana qurban 

sebesar 60 jutaan rupiah dan dana CSR sebesar 265 jutaan rupiah, seperti 

pada gambar 43 dan gambar 44 di bawah ini. Dana tersebut disalurkan 

kepada 113 lembaga dan 1056 orang (kk). 

 Dari semua program yang paling unggul dan paling besar adalah 

program pendidikan karena dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

ekonomi dan yang lain nya pendidikan lah yang harus di utamakan dengan 

berpendidikan akan menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif. 

kenapa tidak ekonomi karena dalam proses nya pendidikan lah yang 

berskala panjang sedangkan ekonomi berskala pendek, dalam satu keluarga 

saja yang membutuhkan bantuan tidak satu dua tetapi banyak sehingga 

program pendidikan lah yang banyak dana penyalurannya.  

2. Pendistribusian BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 
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Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur 

sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang 

diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan 

organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa 

mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untukkegiatan 

konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat 

disalurkan untuk kegiatan produktif.73 

Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZMA Asset 3 di bagi 

menjadi tiga yaitu berdasarkan asnaf (Amil,  Fakir Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, 

Riqab, Gharim & Muallaf), berdasarkan jenis dana (Zakat Fitrah, Zakat Mal, Infak, 

wakaf, hibah, fidiyah, kafarat, aqiqah, qurban, dll), dan berdasarkan program 

(ekonomi, pendidikan, sosial & kemanusian, dakwah & pembinaan, dan umum).  

Pendistribusian di BAZMA Asset 3 sendiri termasuk ke dalam pendayagunaan 

karena setelah dana tersebut didistribusikan proses selanjutnya yaitu 

pendampingan sehingga tidak hanya mendistribusikan saja tetapi sebisa mungkin 

dana tersebut menjadi produktif untuk mustahik sendiri dan juga mustahik berani 

untuk berwirausaha. Untuk proses/alur pendayagunaan zakat dapat dilihat dari 

gambar dibawah ini: 

Gambar 4.4 

                                                           
73Emi Hartatik, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA) Kabupaten Magelang, 2015 
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Proses Pendayagunaan ZIS 

 

Dari gambar diatas untuk calon  merupakan prosedur pendayagunaan dan 

dalam praktik dilapangannya tidak jauh berbeda dari proses atau alur diatas, 

dengan alur tersebut managemen pendayagunaan menjadi baik dan terarah 

serta akan mendapatkan hasil yang dicapai. Untuk survey nya sendiri 

BAZMA Asset 3 punya kriteria dan penilaian, dan untuk from survey serta 

form lainnya yang berkaitan dengan alur diatas dapat dilihat dalam lampiran 

skripsi penulis. 

Mulai

Ya

Membuat laporan Penyaluran 

ZIS & disahkan oleh ketua

Laporan Penyaluran ZIS

Sekertaris atau Doc. Control

Memelihara Catatan

Acuan Catatan

Selesai

Bidang Pendayagunaan

Menindaklanjuti SP3
Melaksanakan Pembinaan 

Mustahik susai Program

Persyaratan & Panduan Program 

Pendayagunaan

Bidang Pendayagunaan

Menerbitkan SP3

SP3

Bendahara

Prosedur Pengendalian Harta 

ZIS

Tolak

Ketua

Bidang Pendayagunaan

Menjelaskan Penolakan Permohonan, 

bila diperlukan membuat surat balasan

Prosedur Komunikasi, Prosedur surat 

Menyurat, Arsip

Bidang Pendayagunaan

Survey dan Membuat 

Rekomendasi Kepada Ketua

Persyaratan Permintaan ZIS 

& Rekomendasi

Disetujui?
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Setelah proses atau alur tersebut Penditribusian ZIS BAZMA Aseet 3 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa dana yang diterima 

harus sesuai dengan ketentuannya misalkan untuk program ekonomi maka 

dana itu harus dipergunakan untuk usaha bukan untuk keperluan komsumtif 

lainnya. 

Bazma Asset 3 senantiasa berupaya melaksanakan dengan sasaran, tepat 

waktu (tidak lebih dari satu haul), lebih bermanfaat dan berdayaguna. Pada 

tahun 2017 pendistribusian dana meningkat 7% di angka 3,4 milyar rupiah, 

bila dibandingkan dengan tahun 2016 di angka 3,2 milyar rupiah. Penerima 

manfaat dana sebanyak 3284 orang dan 113 lembaga, dengan rata-rata 

penerimaan sebesar 1 jutaan rupiah, meningkat 16% bila dibandingkan tahun 

2016 sebesar 8 ratus ribuan rupiah. Gambar di bawah ini menunjukkan data 

pendistribusian dana tahun 2017: 74 

Gambar 4.5 

 Pendistribusian Dana Tahun 2016 & Tahun 2017 

                                                           
74Laporan Tahunan  2017 BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP, 2017, h 20 
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Sedang berdasarkan asnaf, distribusi dana pada tahun 2017 terbesar pada 

asnaf fakir-miskin yaitu senilai 2,022 milyar rupiah. Dapat dilihat pada 

gambar  di bawah ini:75 

Gambar 4.6 

Distribusi Dana per Asnaf Tahun 2016 & Tahun 2017 (dalam Satuan 

Jumlah Rupiah) 

                                                           
75Ibid.,hlm. 20 
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Total jumlah penerima dana (mustahik) tahun 2017 sebanyak 3397 orang 

(lembaga). Meskipun terjadi penurunan jumlah dibanding tahun 2016, namun 

rata-rata donasi yang diterima meningkat dari 8 ratus ribuan rupiah menjadi 1 

jutaan rupiah. Dapat dilihat pada gambar  di bawah ini:76 

Gambar 4.7 

Penerima Dana per Asnaf Tahun 2016 & Tahun 2017 (dalam Satuan 

Orang atau Lembaga) 

                                                           
76Ibid.,hlm. 21 
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Berdasarkan program, distribusi dana pada tahun 2017 terbesar pada program 

Dakwah& Pembinaan yaitu senilai 882 juta rupiah. Selengkapnya dapat 

dilihat pada gambar  dibawah ini:77 

Gambar 4.8  

Distribusi Dana per ProgramTahun 2016 & Tahun 2017(dalam Satuan 

Jutaan Rupiah) 

 

                                                           
77Ibid.,hlm. 22 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang diterima dari 

muzakki untuk distribusi ke mustahik diterangkan dengan jelas dana itu 

dipergunakan untuk apa saja baik untuk program ataupun asnaf. Sehingga 

dana tersebut didistribusikan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan 

anjuran dalam syariat islam bahwa zakat disalurkan sesuai dengan delapan 

golongan (asnaf) yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dandimana 

zakat itu diterima disitu pula dana zakat disalurkan. 

3. Dampak Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah oleh BAZMA Asset 3 

PT Pertamina EP pada Ekonomi Mustahik 

Di Cirebon sendiri saat ini tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Cirebon 

meningkat pada peringkat keempat dari bawah. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten 

Cirebon, Denny Supdiana, mengatakan hasil penelitian tahun 2016 lalu menunjukan 

adanya peningkatan sebelumnya, pada tahun 2015, Kabupaten Cirebon ada di 

peringkat ketiga dari bawah setelah Indramayu dan Majalengka. Sementara itu pada 

tanggal 30-01-2018, Wabup Selly Andrianty Gantina mengatakan,presentasi 

kemiskinan di Cirebon mengalami penurunan dari 14 persen menjadi 13 persen. Selly 

menambahkan, jika dilihat dari nama, alamat, dan lokus, angka kemiskinan di 

Kabupaten Cirebon adalah 40 persen. Angka tersebut dikategorikan miskin, sangat 

miskin dan rentan miskin. Presentasi angka sangat miskin adalah 13 persen.78 

                                                           
78Siti Masithoh, Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Cirebon Ada di Peringkat keempat dari 
Bawah di Jabar. Tribun Jabar , http://jabar.tribunnews.com/2018/02/01/tingkat-kemiskinan-

masyarakat-kabupaten-cirebon-ada-di-peringkat-keempat-dari-bawah-di-jabar 

http://jabar.tribunnews.com/2018/02/01/tingkat-kemiskinan-masyarakat-kabupaten-cirebon-ada-di-peringkat-keempat-dari-bawah-di-jabar
http://jabar.tribunnews.com/2018/02/01/tingkat-kemiskinan-masyarakat-kabupaten-cirebon-ada-di-peringkat-keempat-dari-bawah-di-jabar
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Dilihat dari sumber tersebut bahwa kemiskinan semakin meningkat sehingga 

banyak masyarakat yang kekurangan baik sandang, pangan, dan papan. Padahal jika 

pola pikir masyarakat lebih berpikir kedepan angka kemiskinan belum tentu 

meningkat, di lingkungan masyarakat sendiri banyak yang beranggapan bahwa lebih 

baik bekerja dari pada berwirausaha atau berdagang sedangkan untuk pendidikan 

sendiri banyak yang tidak sekolah dan kadang hanya lulusan SMP, untuk tahun 

sekarang saja lulusan SMA dan S1 masih sulit untuk mencari pekerja dengan kendala 

minimnya lapangan pekerjaan. 

Jika polapikir masyarakat mau untuk berwirausaha maka hal tersebut dapat 

membantu perekonomiannya, dengan berwirausaha pendapatan masyarakat setiap 

harinya ada saja beda dengan para pekerja hanya satu bulan sekali menerima 

pendapatannya, lewat dana ZIS masyarakat di haruskan mau untuk berwirausaha 

dengan begitu dana tersebut dapat bergulir. Untuk bantuan dana tersebut 

menimbulkan dampak bagi perekonomian mustahik tentunya dampak yang lebih baik 

dan bermanfaat, Sedangkan dampak nya sendiri yaitu sebagai berikut: 

a) Mengatasi kebutuhan, kenyataan adanya stratifikasi sosial dimana ada orang-

orang yang berkecukupan dan juga ada kelompok masyarakat penuh dengan 

keterbatasan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan saja sulit. 

b) Menumbuhkan rasa simpati, kepedulian orang kaya berzakat tidak boleh 

menjadikan penerima zakat terhina, sebagaimana yang menunaikan zakat tidak 

boleh merasa lebih baik dan hebat karena bisa memberi. 

c) Menumbuhkan semangat persaudaraan dan kebersamaan. 

d) Zakat sebagai penghilang sifat dengki, iri, dan kikir (pelit). 
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e) Menumbuhkan rasa mandiri, kreatif dan relegius. 

Dari hasil wawancara dari pihak Bazma Asset 3 Dampak ekonomi bagi mustahik 

yaitu dari bantuan tersebut mustahik dapat mengembangkan dan memajukan 

usahanya, memiliki jiwa spiritual keagamaan yang lebih, dan dari hasil pembinaan 

mustahik memiliki keterampilan dalam berwirausaha.79 

Dengan adanya badan-badan Amil Zakat yang ada dapat membangkitkan ekonomi 

mereka yang lebih baik dengan pemberdayaan dana-dana ZIS dengan tepat dan 

akurat sesuai sasaran. Untuk itu badan amil selalu mencoba untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada mustahik Zakat khususnya kaum fakir, miskin agar 

mereka tidak selalu mengandalkan hidupnya dari belas kasihan para dermawan atau 

muzaki.mereka mencoba untuk selalu dibimbing dan diarahkan untuk bekerja dengan 

modal yang telah diberikan Badan Amil Zakat sebagai salah satu upaya untuk 

memberantas kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah 

pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP 

a) Faktor Pendukung 

1) Mustahik terkumpul atau ternaungi 

2) Fasilitas yang mendukung 

3) Ternaungi oleh badan hokum 

b) Faktor Penghambat 

1) Mustahik tidak mengikuti program bazma dan usahanya tidak berjalan 

                                                           
79Wawancara dengan Bapak Hadi Mahfudin selaku APH Bidang Pendayagunaan, pada tanggal 

08 Mei 2018 
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2) Fasilitator yang attitude (sikap) nya kurang baik dengan memanfaatkan 

keadaan mustahik 

3) Kurangnya SDM (spesial lokal) 

4) Motivasi kurang 

5) Sasaran umur mustahik yang kurang produktif 

C. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Rumah Ilmu BAZMA 

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerja sosial yaitu 

membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pemberdayaan masyarakat 

sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat sehingga pekerja sosial 

seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping bukan sebagai 

penyembuh atau pemecah masalah secara langsung.80 

Rumah Ilmu BAZMA merupakan kegiatan membantu, mengarahkan, mendukung, 

merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan 

mustahik. Intinya adalah sebuah program pendampingan mustahik. Program ini 

dilaksanakan oleh fasilitator yang direkrut dari program fisabilillah atau yang serupa 

seperti lulusan peserta beasiswa kuliah yang aktif mengikuti pembinaan dan memiliki 

minat yang tinggi dibidang pemberdayaan masyarakat. Dinamakan Rumah Ilmu Bazma, 

agar para mustahik binaan menjadikan tempat ini sebagai tempat pembelajaran 

(pendidikan non formal) yang baik dan tepat, menuju kepada kemandirian.  

                                                           
80Edi Suharto, membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika 
Aditama, 2006, cet 2, h 93 
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Peran Fasilitator pun penting dalam pembinaan dan pendampingan mustahik 

sendiri, oleh karena itu menurut Barker (1887:49) memberi definisi fasilitator sebagai 

tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional 

atau transisional. Barker juga memberi strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut 

yaitu memberi harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan kekuatan 

personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga 

lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah okus pada tujuan dan cara-cara 

pencapaiannya.81 

Melalui Rumah Ilmu BAZMA mustahik dibina dan didampingi dalam kegiatan usaha 

dan yang lain nya sehingga mustahik bisa berdaya dan bisa menjadi muzaki. Tidak 

hanya memberi pengetahuan berwirausaha saja tetapi pengetahuan dalam bidang 

agama juga sehingga mustahik dalam bergadang pun sesuai dengan ajaran Rasulullah 

SAW yaitu jujur, amanah, tidak memakai sistem riba, tidak curang, dan yang lainnya. 

Pembinaan dan pendampingan tidak hanya program ekonomi saja tetapi program yang 

lainnya juga.  

1. Aktivitas kegiatan Rumah Ilmu BAZMA dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 4.9 

Proses Aktivitas 

                                                           
81Ibid., h 98 
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2. Yang menjadi indikator sasaran berdayanya yaitu mempunyai kemampuan 

menyiapkan dan menggunakan kemampuan daya yang ada lalu indikator yang 

lainnya mampu merencakan dan mengantisipasi kondisi perubahan kedepan, 

kemampuan dan aktivitas ekonomi, kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, 

dan menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan serta bertanggung jawab atas 

tindakannya. 

3. Langkah-langkah dan Tahapan Pemberdayaan di Rumah Ilmu Bazma 

a) Langkah-langkah Pemberdayaan 

Dalan rangka mencapai tujuan pembinaan dan pemberdayaan mustahik, yakni 

mewujudkan masyarakat yang berdaya, produktif serta mampu bersaing dalam 

berbagai aspek kehidupan, Rumah Ilmu Bazma melaksanakan langkah-langkah 

pemberdayaan sebagai berikut: 

Input: 

Sasaran 
(Mustahik)

Proses Inti:

Pembinaan
(Pemberdayaan)

Proses Pendukung:

Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan 
SDM, Pengelolaan Administrasi, Survey 

& Distribusi, Hubungan Masyarakat

Proses Monitoring & Evaluasi:

Pengukuran Kepuasan, Pengendalian 
Internal, Peninjauan, Perbaikan & 

Pencegahan

Output:

Sasaran Berdaya
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1) Peningkatan SDM yaitu menyasar pada aspek Psikomotorik (jiwa), Kognitif 

(akal), Afektif (fisik), dan Skill (ketrampilan). 

2) Penguatan Kelembagaan yaitu mengembangkan sistem kerja pemberdayaan 

sehingga profesional dan kuat. 

3) Penerapan Teknologi yaitu menerapkan dan mengembangkan secara luas 

teknik-teknik tertentu dalam pemberdayaan mustahik. 

b) Tahapan Pemberdayaan 

Tahapan yang harus dilalui oleh Rumah Ilmu Bazma dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan mustahik adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Pengkajian  

Pada tahapan ini petugas harus mengidentifikasikan masalah kebutuhan yang 

dirasakan dan sumber daya yang dimiliki sasaran. 

2) Tahap Perencanaan Kegiatan 

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara parsitipatif mencoba 

melibatkan sasaran untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan 

bagaimana cara mengatasinya. 

3) Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam tahapan ini peran sasaran sebagai kader diharapkan dapat menjaga 

keberlansungan program yang telah direncanakan. Kerjasama antara petugas 

dan sasaran merupan hal penting dalam tahapan ini.  

4) Tahap Evaluasi 

Dalam tahapan ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan sasaran agar 

tercipta kemandirian dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 



108 

 

1 
 

5) Tahap Terminasi 

Merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan sasaran dan 

sasaran dinyatakan berdaya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) adalah lembaga kemanusiaan yang 

berkidmat mengangkat harkat sosial masyarakat kurang mampu dengan 

mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial 

keagamaan lainnya dari pekerja Muslim Pertamina. 

Berdasarkan pembahasan Bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. BAZMA Asset 3 Pertamina EP memiliki lima pilar program 

pendayagunaan, yaitu pendidikan, ekonomi, dakwah dan pembinaan, 

sosial kemanusiaan, dan umum . Di program pendidikan kita punya 

semangat meraih prestasi, generasi rabbani, dan sekolah tahfizh terpadu. 

Di program ekonomi Bantuan Modal Usaha, Membangun Lembaga 

Pembiayaan Mikro Syariah, dengan Nasabah Para Mustahik, dan 

Membangun Komunitas Usaha Kecil Mustahik Sahabat Bazma “Anti 

Riba”. Program dakwah dan pembinaan ada generasi rabbani, sekolah 

tahfizh terpadu dan rumah ilmu Bazma. Untuk program sosial 

kemanusiaan kita punya Bantuan Kebutuhan Pokok, Rumahku Syurgaku, 

Bantuan Kesehatan. Dan untuk Program umum sendiri seperti permintaan 

bantuan sarana dan prasarana ibadah, permintaan bantuan penyediaan 

fasilitas yang digunakan untuk umum (diberi nama singkat SPI & Fasum), 
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serta kegiatan syiar islam (diberi nama singkat KSI). Dari semua program 

di Bazma program pendidikan lah yang lebih unggul dan baik karena 

mencakup semua kegiatan baik ekonomi maupun pendidikan itu sendiri. 

Terkait dengan dana yang dikelola Bazma Asset 3 Pertamina EP 

penghimpunan zakat dilakukan via payroll system. Walaupun dengan 

sistem payroll, namun setiap muzakki atau orang yang hendak membayar 

zakat tidak dipaksa untuk membayar zakat. Kebanyakan muzakki tersebut 

adalah pekerja Pertamina dari seluruh unit, ada pula dari mitra kerja dan 

anak perusahaan. Pekerja atau muzakki akan menerima laporan donasi dan 

penyaluran dari Bazma setiap bulannya. Itu sudah tersistem semuanya. 

2. Pemberdayaan ekonomi di BAzma Asset 3 Pt Pertamina EP yaitu melalui Rumah 

Ilmu BAZMA, rumah ilmu bazma sendiri  merupakan kegiatan membantu, 

mengarahkan, mendukung, merumuskan masalah, merencanakan, 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan mustahik. Intinya adalah sebuah 

program pendampingan mustahik. Program ini dilaksanakan oleh 

fasilitator yang direkrut dari program fisabilillah atau yang serupa seperti 

lulusan peserta beasiswa kuliah yang aktif mengikuti pembinaan dan 

memiliki minat yang tinggi dibidang pemberdayaan masyarakat. 

Dinamakan Rumah Ilmu Bazma, agar para mustahik binaan menjadikan 

tempat ini sebagai tempat pembelajaran (pendidikan non formal) yang 

baik dan tepat, menuju kepada kemandirian.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan 

dengan pemberdayaan ekonomi melalui dana Zakat, Infak, dan Sedekah maka 

peneliti memberikan saran : 

1. Melakukan peninjauan ulang terhadap mitra binaan yang bermasalah 

dalam pembinaan dan pendampingan. Hal ini agar dana zakat yang 

disalurkan tetap bermanfaat bagi yang menerimanya dan usahanya tetap 

berjalan lancar. 

2. Program pemberdayaan ekonomi produktif yang dilakukan oleh BAZMA 

Asset 3 dalam keefektifannya dalam memperdayakan mustahiknya lebih 

ditingkatkan lagi dalam program pendampingan, pemberian keterampilan 

dan pengawasan yang berkaitan sampai para mustahik tersebut mandiri. 

3. Sosialisasi Zakat secara terus menerus yang sesuai dengan hokum islam, 

hikmah dan tujuannya secara merinci dan sesuai tata cara perhitungannya, 

perlu ditingkatkan baik itu melalui media apa saja (surat kabar, brosur, 

pamphlet, baliho, majalah, maupun audio visual). 
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Triangulasi Data  

Nama   : Tonny Fathurachman 

Jabatan  : koordinator APH 

Tempat  : Kantor BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP  

 

Instrumen Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana Pendayagunaan dana 

ZIS di BAZMA Asset 3 PT 

Pertamina EP? 

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebelum 

didistribusikan ke mustahik, BAZMA Asset 3 

dalam bidang pendayagunaan nya meliputi survey, 

distribusi, dan pembinaan atau pendampingan. 

Maka dalam hal itu harus terlebih dahulu untuk 

melakukan pengecekan atau memverifikasi data 

mustahik sesuai atau tidak dengan begitu maka 

selanjutnya akan dilakukan proses survey untuk 

melihat secara langsung dan menilai apakah calon 

mustahik tersebut layak atau tidak layak untuk 

mendapatkan bantuan dari BAZMA Asset 3 PT 

Pertamina EP. 

a. Apa saja program 

pendayagunaan di BAZMA 

Asset 3 PT Pertamina EP? 

Program ekonomi, Program pendidikan, Program 

sosial & kemanusian, Program dakwah & 

pembinaan, dan Program umum. 

b. Bagaimana pendistribusian di 

BAZMA Asset 3 PT Pertamina 

EP? 

Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah di 

BAZMA Asset 3 di bagi menjadi tiga yaitu 

berdasarkan asnaf (Amil,  Fakir Miskin, 

Fisabilillah, Ibnu Sabil, Riqab, Gharim & 

Muallaf), berdasarkan jenis dana (Zakat Fitrah, 
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Zakat Mal, Infak, wakaf, hibah, fidiyah, kafarat, 

aqiqah, qurban, dll), dan berdasarkan program 

(ekonomi, pendidikan, sosial & kemanusian, 

dakwah & pembinaan, dan umum).  

Pendistribusian di BAZMA Asset 3 sendiri 

termasuk ke dalam pendayagunaan karena setelah 

dana tersebut didistribusikan proses selanjutnya 

yaitu pendampingan sehingga tidak hanya 

mendistribusikan saja tetapi sebisa mungkin dana 

tersebut menjadi produktif untuk mustahik sendiri 

dan juga mustahik berani untuk berwirausaha. 

c. Bagaimana dampak 

pendayagunaan dana ZIS pada 

ekonomi mustahik? 

Dampak ekonomi bagi mustahik yaitu dari 

bantuan tersebut mustahik dapat mengembangkan 

dan memajukan usahanya, memiliki jiwa spiritual 

keagamaan yang lebih, dan dari hasil pembinaan 

mustahik memiliki keterampilan dalam 

berwirausaha. 

d. Faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat 

pendayagunaan dana ZIS di 

BAZMA Asset 3 PT Pertamina 

EP ? 

a) Faktor Pendukung yaitu Mustahik terkumpul 

atau ternaungi, Fasilitas yang mendukung, 

Ternaungi oleh badan hokum 

b) Faktor Penghambat 

1) Mustahik tidak mengikuti program bazma 

dan usahanya tidak berjalan 

2) Fasilitator yang attitude(sikap) nya kurang 

baik dengan memanfaatkan keadaan mustahik 

3) Kurangnya SDM (spesial lokal) 

4) Motivasi kurang 

5) Sasaran umur mustahik yang kurang 
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produktif 

2. Bagaimana Pemberdayaan 

ekonomi di BAZMA Asset 3 PT 

Pertamina EP? 

Rumah Ilmu BAZMA merupakan kegiatan 

membantu, mengarahkan, mendukung, 

merumuskan masalah, merencanakan, 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan mustahik. 

Intinya adalah sebuah program pendampingan 

mustahik. Program ini dilaksanakan oleh 

fasilitator yang direkrut dari program fisabilillah 

atau yang serupa seperti lulusan peserta beasiswa 

kuliah yang aktif mengikuti pembinaan dan 

memiliki minat yang tinggi dibidang 

pemberdayaan masyarakat. Dinamakan Rumah 

Ilmu Bazma, agar para mustahik binaan 

menjadikan tempat ini sebagai tempat 

pembelajaran (pendidikan non formal) yang baik 

dan tepat, menuju kepada kemandirian. 

a. Bagaimana proses aktivitas 

kegiatan di Rumah Ilmu Bazma? 

Pertama Input (mustahik), kedua Proses Inti 

(pembinaan atau pemberdayaan), ketiga Proses 

Pendukung (pengelolaan keuangan, SDM, 

administrasi, survey, dan distribusi serta hubungan 

masyarakat), ketiga Proses Monitoring & 

Evaluasi, dan terakhir Output (sasaran berdaya). 

b. Apa yang menjadi indikator 

sasaran berdaya? 

mempunyai kemampuan menyiapkan dan 

menggunakan kemampuan daya yang ada lalu 

indikator yang lainnya mampu merencakan dan 

mengantisipasi kondisi perubahan kedepan, 
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kemampuan dan aktivitas ekonomi, kemampuan 

menyiapkan hari depan keluarga, dan 

menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan 

serta bertanggung jawab atas tindakannya. 

c. Bagaimana langkah dan tahapan 

pemberdayaan di Rumah Ilmu 

Bazma? 

1) Langkah-langkah Pemberdayaan 

a) Peningkatan SDM 

b) Penguatan Kelembagaan 

c) Penerapan Teknologi 

2) tahapan pemberdayaan 

a) Tahap Pengkajian 

b) Tahap Perencanaan Kegiatan 

c) Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

d) Tahap Evaluasi 

e) Tahap Terminasi 
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Wawancara  pada koordinator APH 

  

 Kegiatan Pendampingan Program Ekonomi komunitas anti riba  

      

Observasi ke  mustahik binaan Bazma 
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