
 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peran strategis dalam 

membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional berupa pengentasan  

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat (Ahmed, 2004). Bahkan 

secara historis Sabzwari (1985) menjelaskan bahwa kontribusi zakat dalam 

kerangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan dakwah 

perluasan wilayah  Islam dapat dijumpai pada masa Nabi SAW, sahabat dan 

pemerintahan khalifah Umar Bin Khatab (tahun 634-644 M). Pada masa khalifah 

Umar bin Abdul Azis, harta zakat pada Baitul Maal begitu melimpah karena 

masyarakat sudah sejahtera sehingga kesusahan dalam penyaluran zakat bagi 

warga miskin. Zakat hukumnya wajib bagi orang yang beragama islam dan 

memiliki kemampuan  yang ditujukan untuk mensucikan harta dan diri mereka 

(QS Attaubah : 103).  

Secara empiris Beik (2009) membuktikan zakat yang dikelola lembaga 

mampu mengurangi keluarga miskin dan tingkat keparahan kemiskinan. 

Perkembangan zakat di Indonesia sejak era kolonial  sampai era pemerintah 

reformasi  mengalami perubahan yang sangat cepat dan dinamis. Pada era dahulu 

zakat ditunaikan  oleh individu, sementara pada saat ini pengelolaan  zakat  mulai 

mendapatkan perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga amil zakat (IMZ, 2010)  

Dinamika regulasi zakat di Indonesia mengalami perubahan yang sangat 

cepat dan dinamis. Pasca pemberlakukan UU No. 38/ 1999  tentang pengelolaan 

zakat, tumbuh berkembang organisasi dan badan pengelola zakat di Indonesia. 

Data jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdapat dalam data 

Kementrian Agama (2009) sebanyak 38.013 organisasi formal.  Selain itu terdapat 

organisasi pengelola zakat tidak formal yang jumlahnya ribuan seperti masjid, 

pesantren, ormas, majelis taklim dan lain sebagainya. OPZ tidak formal ini juga 

turut serta mewujudkan pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Secara 

umum perkembangan tersebut semakin berkembang baik dari sisi potensi, 

tantangan, regulasi maupun persaingan.  Zakat tidak lagi sekedar wacana, namun 

menjadi arus utama dalam wacana pembangunan nasional. Dalam World Zakat 

Forum (WZF) tahun 2010, Zakat adalah pilar ketiga dalam Islam yang dapat 

menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Zakat bukan saja kewajiban 

individu, namun sudah  mampu mengentaskan kemiskinan di dunia (Al Qardhawi, 

2001). 

Potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia sangatlah besar.  Dari sisi 

pencapaian penghimpunan zakat, menurut data Forum Zakat (FOZ) tahun 2012 

menyatakan bahwa realisasi penghimpunan yang diperoleh oleh OPZ formal pada 

tahun 2009 sebanyak 1,12 Trilyun sementara tahun 2011 mencapai 1,8 Trilyun 

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) penghimpunan zakat 

nasional ditunjukan pada Tabel 1.  
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Tabel 1 Penghimpunan dana zakat nasional 2006-2011 

 

Tahun Penghimpunan Aktual Zakat (Rp) 

2006 774,163,631,749 

2007 717,476,576,984 

2008 725,117,246,664 

2009 1,115,000,000,000 

2010 

2011 

1,500,000,000,000 

1,800,000,000,000 

Sumber : Data BAZNAS diolah 

 

Peluang pengelolaan dana zakat di Indonesia menarik perhatian berbagai 

pihak untuk dikembangkan. Salahsatunya menurut riset IRTI (Islamic Research 

and Training Institute)- IDB (Islamic Development Bank) tahun 2009 

menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah 2 % dari PDB yang 

mencapai angka Rp. 100 trilyun. Survey PIRAC (2007) bahwa potensi zakat 

nasional tahun 2007 adalah sebesar  Rp 11,5 trilyun. Berdasarkan kajian Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fakultas Ekonomi Manajemen Institut 

Pertanian Bogor (FEM IPB) dan IDB bahwa terjadi kenaikan potensi zakat di 

Indonesia sebesar Rp. 217 trilyun atau 3,14 % dari GDP (Gross Domestic 

Product) Indonesia.  

Realisasi antara penghimpunan aktual dan hasil survey masih jauh dari 

harapan.  Hal ini mendorong setiap OPZ baik BAZ maupun LAZ mengoptimalkan 

peluang penghimpunan dana zakat dari masyarakat. Kepercayaan terhadap LAZ 

yang sudah tumbuh dimasyarakat menjadi kunci pertumbuhan kedepan. Sinergi 

antara BAZ dan LAZ dalam penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 berhasil 

menghimpun dana sebesar 1, 12 Trilyun sesuai pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Penghimpunan zakat melalui opz tahun 2009 

 

OPZ Jumlah Dana Terhimpun ( Rp) 

BAZNAS 37.173.711.836.00 

BAZ 630.900.046.036.80 

UPZ BAZNAS 20.756.610.437.95 

LAZ 434.227.359.250.00 

Total 1.123.057.726.560.75 

Sumber : Data FOZ, BAZNAS diolah 

 

Tantangan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana 

program kepada masyarakat miskin adalah masih tingginya angka kemiskinan di 

Indonesia. Pada Tabel 3 dapat dilihat data BPS (2012) jumlah penduduk miskin di 

Indonesia sekitar, 29,13 juta jiwa. Secara umum  angka kemiskinan dari waktu ke 

waktu turun, namun dari sisi kesenjangan pendapatan meningkat.  Menurut Beik 

(2009) selain masalah kemiskinan yang patut menjadi perhatian adanya 

kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya. LAZ dihadapkan 

pada tantangan mengangkat kelompok miskin keluar dari kemiskinan.  
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Tabel 3 Jumlah penduduk miskin dan prosentase di Indonesia 

 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Persentase Penduduk 

Miskin 

  Kota Desa Total Kota Desa Total  

2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 

2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 

2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 

2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 

2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 

2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 

2011 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 

2011 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 

2012 10,65 18,48 29,13 8,78 15,12 11,96 

Sumber : Data Strategis BPS (2012)  

 

Menurut Mintarti et all (2011) maju mundurnya lembaga zakat tergantung 

pada kreatifitas pendayagunaan zakat. Dari kinerja program-program 

pendayagunaan, masyarakat secara luas dapat mengetahui sejauh mana kinerja 

lembaga zakat dalam mengkreasikan program pemberdayaan mustahik. 

Berdasarkan riset Indonesia zakat development report (IZDR, 2011) kinerja zakat 

di Indonesia mampu mengurangi kemiskinan sebesar 21,1 % (Head Count Ratio). 

 

Tabel 4 Indeks kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan dengan zakat  

 
Indeks 

Kemiskinan 

Garis Kemiskinan 

 ART tiap RT Rata-rata ART Nishab 

 Tanpa 

Zakat 

Dengan 

Zakat 

Δ Tanpa 

Zakat 

Dengan 

Zakat 

Δ Tanpa 

Zakat 

Dengan 

Zakat 

Δ 

Head Count 

Ratio 

0,220 0,173 21,11 0,179 0,138 22,78 0,872 0,853 2,16 

P1 (Poverty 

Gap Ratio) 

326501,9 318846,2 2,34 243026,0 226532,3 6,78 1595482,4 1520329,4 4,71 

Income Gap 

Ratio 

0,247 0,235 4,85 0,246 0,229 6,78 0,507 0,484 4,71 

P2 (Poverty 

Gap Ratio) 

0,089 0,067 25,22 0,062 0,045 27,35 0,544 0,511 6,03 

P3 0,020 0,014 30,14 0,017 0,012 31,61 0,261 0,235 10,13 

Time Taken 

to Exit* 

(tahun) 

7,0 5,1 1,9 5,9 4,2 1,7 70,3 63,7 6,6 

Sumber : Riset IZDR, IMZ (2012) diolah. 

Zakat juga dapat mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. 

Selain itu pendayagunaan zakat oleh OPZ, mampu  mempercepat (Time to Exit)  

pengentasan kemiskinan 1,9 tahun dari tujuh tahun menjadi 5,1 tahun dijelaskan 

dalam Tabel 4. 
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 Dengan melihat angka potensi dan realisasi masih terdapat kesenjangan 

yang menjadi peluang OPZ dimasa yang akan datang untuk terus meningkatkan 

penghimpunan dana zakat. Kini masalah yang dihadapi lembaga amil zakat adalah 

adanya dinamika perubahan regulasi. Pemerintah mengeluarkan UU No 23/2011 

tentang pengelolaan zakat nasional. Dalam UU No 23/2011 mengatur  lembaga 

pengelola zakat nasional yang diamanahkan kepada BAZNAS. Padahal dalam 

pengelolaan zakat di Indonesia BAZ mewakili pemerintah dan LAZ mewakili 

masyarakat/swasta.  Sinergi BAZ dan LAZ adalah dua ujung tombak dalam 

program pengentasan kemiskinan. BAZ tidak dapat berdiri sendiri dalam 

mengumpulkan dan mendayagunakan zakat. Menurut Sudewo (2012) Sentralisasi 

zakat oleh pemerintah berarti berpotensi  mematikan peran serta LAZ yang sudah 

lebih dulu tumbuh dan dipercaya publik. Dengan munculnya UU No 23/2011 

tersebut mematikan kiprah LAZ sebagai gerakan rakyat dalam penangulangan 

kemiskinan yang berbasis zakat. 

Perubahan regulasi diatas dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

berbagai LAZ dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan 

zakat kepada masyarakat. Untuk bisa tetap eksis maka LAZ harus bisa terus 

tumbuh dan berkembang. Setiap LAZ harus mempunyai formulasi strategi dalam 

menghadapi  perubahan  situasi dan kondisi bahkan perubahan regulasi 

kedepanya. 

 Ketatnya persaingan diantara BAZ dan LAZ juga memicu perubahan 

institusi zakat kedepan. Saat ini setidaknya terdapat 34 BAZDA dibawah 

pemerintah provinsi dan 34 LAZNAS yang diorganisasikan oleh masyarakat 

(IZDR, 2009). Keberadaan banyak organisasi nilai positifnya adalah semakin 

mudahnya menyalurkan dana zakat bagi masyarkat. Namun tantangannya dapat 

menjadi pemicu persaingan.  

Untuk tetap bisa eksis melakukan berbagai aktifitas dan program di 

masyarakat maka LAZ di tuntut untuk melakukan transformasi kelembagaan. 

Perubahan ini tentu akan berpengaruh pada perencanaan strategis yang akan 

dilakukan ke depan supaya LAZ bisa tetap tumbuh berkesinambungan. 

Transformasi LAZ di Indonesia juga sesuai dengan rekomendasi World Zakat 

Forum (WZF 2010).  WZF menyampaikan bahwa terdapat empat faktor penting 

yang menjadi isu memacu perubahan institusi zakat kedepan yaitu : 

1. Inefisiensi  dalam penghimpunan zakat  pada organisasi 

2. Tingginya biaya operasional dalam pengelolaan manajemen zakat (mencapai 

30 % dari total penghimpunan) 

3. Tidak efektifnya diseminasi informasi dalam kepentingan adanya perintah 

ibadah dalam UU kebijakan zakat.   

4. Masih adanya ketidak percayaan pembayaran zakat oleh publik terhadap 

OPZ.  

Dompet Dhuafa adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional 

(LAZNAS) yang pioner dan termasuk lembaga penghimpun zakat terbesar di 

Indonesia. Dompet Dhuafa sebagai organisasi nirlaba milik masyarakat Indonesia 

yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan 

mendistribusikan kepada masyarakat miskin melalui berbagai program 
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pendayagunaan. Dompet Dhuafa menggagas terobosan berbagai program zakat 

dengan manajemen modern baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

kebencanaan dan sebagainya. Sebagai sebuah lembaga zakat nasional, Dompet 

Dhuafa memiliki jaringan kerja meliputi 34 provinsi di seluruh Indonesia dan 

empat di luar negeri. Dompet Dhuafa pada awal berdiri tahun 1993 hanya 

menghimpun dana sebesar Rp. 80 juta per tahun. Tumbuhnya kepercayaan 

masyarakat menyebabkan lembaga tersebut menjadi salah satu lembaga 

penghimpun dana ZIS terbesar, dimana tahun 2012 Dompet Dhufa berhasil 

menghimpun dana sekitar Rp. 250 milyar (Dompet Dhuafa, 2012).  

Perubahan regulasi yang terjadi menuntut manajemen LAZ Dompet 

Dhuafa untuk mampu mengetahui sedini mungkin faktor-faktor strategis pemicu 

dan pendorong perubahan, kekuatan dan kelemahan organisasi,  sehingga kedepan 

memiliki kesiapan untuk menggali potensi yang ada, serta mengantisipasi 

ancaman yang akan terjadi. Dalam menghadapi isu perubahan regulasi dan 

tuntutan organisasi agar mampu bertahan (survive) maka harus disusun formulasi 

strategi agar tahapan perkembangan organisasi dapat disusun berdasarkan 

pendekatan yang sistematis.   

Pada penelitian ini maka Dompet Dhuafa sebagai lembaga amil zakat akan 

melakukan transformasi kelembagaan untuk menyesuaikan dengan perubahan 

situasi dan kondisi serta regulasi yang ditetapkan pemerintah. Faktor-faktor 

pemicu perubahan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa yang mencakup faktor 

internal dan eksternal menjadi landasan penelitian. Permasalahan-permasalahan 

yang timbul akibat transformasi organisasi akan diAnalisis untuk menyusun 

perencanaan strategi kedepannya.  Upaya transformasi yang dilakukan Dompet 

Dhuafa menuju organisasi kelas dunia penting untuk dilakukan langkah 

penyusunan road map organisasi kedepannya (Juwaini, 2011)  

Dompet Dhuafa perlu mengelola setiap perubahan yang sudah dan sedang 

dilakukan serta memformulasikan strategi perubahan kelembagaan organisasi 

kedepannya. Mempertimbangkan hal tersebut, penulis tertarik menganalisis 

perubahan pada Dompet Dhuafa  dalam melakukan transformasi dalam 

menghadapi persaingan global kedepan. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk 

memikirkan formulasi strategi  kelembagaan seperti apa yang dibutuhkan untuk 

Lembaga Amil Zakat di Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Permasalahan yang dihadapi oleh LAZ Dompet Dhuafa dalam menyikapi 

perubahan adalah : 1) Adanya perubahan regulasi dengan UU zakat yang baru 

sehingga LAZ dihadapkan pada perubahan transformasi bentuk kelembagaan 

kedepannya. 2) Persaingan diantara OPZ agar  organisasi tetap eksistensi 3) 

Adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana, sehingga 

potensi zakat besar peluangnya untuk dikembangkan dalam program pengentasan 

kemiskinan di Indonesia. 
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Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor  pemicu dan pendorong (Driving Forces) apa saja yang mempengaruhi 

transformasi kelembagaan kedepan? 

2. Bagaimana faktor  internal (kekuatan dan kelemahan)  dan eksternal (peluang 

dan ancaman) yang dihadapi oleh Dompet Dhuafa dalam menghadapi  

perubahan situasi dan kondisi selama ini?  

3. Langkah-langkah strategis apa yang disusun Dompet Dhuafa agar lembaga 

tersebut dapat tumbuh dan berkesinambungan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Menganalisis faktor  pemicu dan pendorong perubahan dari internal dan 

eksternal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan  

2. Mengetahui faktor  internal (kekuatan dan kelemahan)  dan eksternal 

(peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Dompet Dhuafa.  

3. Merumuskan langkah-langkah strategis apa yang disusun oleh Dompet 

Dhuafa dengan berbagai alternatif penentuan sasaran masa depan yang 

hendak dicapainya. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak 

sebagai berikut : 

1. Direksi dan manajemen Dompet Dhuafa  sebagai masukan dan usulan dalam 

penyusunan renstra dan perbaikan program kedepannya.  

2. Penulis sebagai ilmu dan menambah pengalaman praktis dalam penyusunan 

rencana strategis berkelanjutan. 

3. Akademisi  dan masyarakat umum dapat dijadikan sebagai studi pustaka 

dan bahan untuk pengkajian selanjutnya.   

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini fokus pada pembuatan formulasi strategis kelembagaan yang 

tepat agar Dompet Dhuafa dapat tetap berkembang setelah ada perubahan 

regulasi. Strategi yang dipilih difokuskan kepada strategi transformasi dalam hal 

pengembangan organisasi Lembaga Amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa kedepan. 

Penentuan responden yang diamati  adalah pengurus Direksi Dompet Dhuafa.   
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