
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk di Kabupaten 

Bogor Tahun 2017 berjumlah kurang lebih sebanyak 5,7 juta jiwa.  

 

Tabel 1  a) Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama     

(juta orang) 2015-2017 

Keterangan 2015 2016 2017 

Penduduk Usia Kerja 33,8 34,4 35,1 

Angkatan Kerja 22,3 22,2 22,6 

Bekerja 20,5 20,3 20,7 

Pengangguran 1,88 1,9 1,92 

Bukan Angkatan Kerja 11,5 12,3 12,4 

Sekolah 3,09 2,93 2,82 

Mengurus Rumah Tangga 7,08 7,88 7,99 

Lainnya 1,3 1,44 1,6 
Sumber: Data BPS 2017 diolah 

 

Tabel 2  b) Data garis kemiskinan dan penduduk miskin kabupaten Bogor 

periode 2013 sampai 2017 dalam lima tahun terakhir 

Tahun 

Garis 

Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin Persentase 

(rupiah) 

2013 252.542 451.000 9,45 

2014 280.312 479.100 8,99 

2015 290.874 487.100 8,92 

2016 317.430 490.800 8,78 

2017 337.550 487.280 8,53 
Sumber: Data BPS 2017 diolah 

 

Data di atas menginformasikan bahwa tingkat hidup penduduk miskin 

khususnya di Kabupaten Bogor masih tinggi yaitu 8,53 persen. Masalah 

kemiskinan memang tanggungjawab bersama. Sebagai bagian dari anggota 

masyarakat, tentunya tidak boleh hanya mengutuk keadaan atau menyalahkan 

pemerintah. Akan tetapi harus ada usaha dari kelompok/anggota masyarakat yang 

peduli dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Undang-Undang 1945 pasal 

34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara’. Bukan berarti diam dan berpangku tangan melihat kondisi yang ada. 

Tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada guna membantu pemerintah 

mengurangi jumlah penduduk miskin. Perlu adanya kerjasama yang baik antara 

pemerintah (BAZ) dan lembaga swasta (LAZ) untuk mengentaskan kemiskinan 

sebagaimana menurut Zulkipli Lessy (2009) bahwa untuk mengoptimalkan 

kinerja diantara lembaga zakat pemerintah maupun swasta, diperlukan 

mempertimbangkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu dengan berkolaborasi 
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untuk mengentaskan kemiskinan. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin adalah dengan meningkatkan tingkat 

perekonomian mereka. Tentunya pembangunan perekonomian para fakir dan 

miskin bukanlah sesuatu yang mudah, sebagaimana perkataan Muhammad Anwar 

(1995) bahwa pembangunan ekonomi golongan fakir dan miskin ini sebagai satu 

isu yang serius, dan tidak boleh ditangani secara bermusim/musiman. Jangan 

setengah-setengah/harus total, mungkin itulah yang hendak dikatakan beliau. Oleh 

karenanya salah satu cara terbaik adalah dengan mengoptimalkan peran Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) diluar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana 

yang kita ketahui bersama bahwasanya zakat adalah media untuk mengontrol 

kesenjangan pendapatan, seperti pendapat Syatir et al. (2013) yang mengatakan 

zakat dapat menjadi sebuah media untuk mengontrol kesenjangan pendapatan, 

serta menjembatani celah antara golongan muslim kaya dengan muslim miskin, 

antara muzaki dengan mustahik, sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan 

kekayaan pada sebagian kecil golongan muslim tertentu. Selain hal tersebut, di 

kuatkan pula oleh pendapat Khotimah (2005) yang mengatakan bahwa zakat 

sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran 

Islam, dalam perkembangan selanjutnya berfungsi sebagai penggerak roda 

perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh 

penerimanya. 

Menjamurnya lembaga amil zakat sekarang ini mempunyai dampak positif 

dan negatif. Dampak positifnya ialah potensi zakat yang ada dapat terserap secara 

maksimal oleh lembaga amil zakat yang tersebar. Selain itu muzaki lebih banyak 

pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dalam 

pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya lembaga amil 

zakat yang profesional dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini 

dikarenakan terlalu banyaknya lembaga amil zakat yang muncul sehingga 

berdampak pada efektivitas perberdayaan umat pada khususnya. Kendati 

demikian banyak sekali dampak positif zakat sebagaimana menurut Abdullah dan 

Quddus Suhaib (2011) bahwa banyak penelitian telah membuktikan dampak 

positif zakat pada kehidupan sosial masyarakat muslim. Dari 235 LAZ baru 17 

LAZ berskala nasional yang mendapat legalitas dari Kementerian Agama (Detik 

News, 1/6/2017) termasuk didalamnya LAZ Daarut Tauhiid. Tetapi 80% dari 

jumlah LAZ sedang menunggu legalitas Kemenag. LAZ Daarut Tauhiid di 

Kabupaten Bogor telah berdiri sejak tahun 2008 dan telah menyalurkan zakat 

konsumtif maupun zakat produktif. 

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, tentang pembinaan dan 

pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, 

dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pengawasan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 

Pengelolaan Zakat mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. 

PP. No. 14 Tahun 2014 pasal 75, menetapkan bahwa kewenangan 

Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan 

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ. Melalui audit 

syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, shadakoh dan 

dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga 

amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (shariah compliance) 
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serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil 

zakat. 

Zakat memiliki potensi yang sangat besar khususnya bagi negara-negara 

muslim di belahan dunia, ditambah dengan jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia maka Indonesia memiliki peluang yang paling besar di dalam 

mewujudkannya. Hal tersebut terbukti berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Shirazi (2006) yang menurut hasil penelitiannya ditemukan bahwa beberapa 

negara muslim berpenghasilan rendah dapat memenuhi kesenjangan sumber daya 

mereka di bawah garis kemiskinan internasional USD1 dengan potensi 

pengumpulan zakat. 

Berdasarkan hasil laporan BAZNAS Kabupaten Bogor tanggal 5 Februari 

2018 bahwa selama ini BAZNAS telah mengumpulkan zakat sekabupaten Bogor 

sebesar Rp 6.000.000.000,00. Hal ini tidak sesuai dengan potensi di Kabupaten 

Bogor yaitu sebesar Rp 15.000.000.000,00/tahun (Berita DPMPTSP, 5/2/2018). 

Hal ini salah satunya disebabkan masih belum optimalnya BAZNAS dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya, sebagaimana menurut Maulana Yusuf (2005) 

yang mengatakan bahwa sepanjang 2001-2003, BAZNAS belum dapat 

menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, terutama fungsi koordinatif, 

konsultatif dan informatifnya. Hal ini disebabkan, karena kurang maksimalnya 

peran para pengurus, disamping karena sumber daya manusia yang masih jauh 

dari memadai. 

Dengan demikian adanya potensi jumlah dana zakat yang sedimikian besar 

maka akan sangat baik bilamana dapat dimaksimalkan di dalam pengumpulan dan 

juga penyalurannya serta sebagai pemicu Badan Amil Zakat dan lembaga 

pengelola zakat lainnya agar lebih baik kedepannya. Hal tersebut didasari 

sebagaimana pendapat Mila Sartika (2008) bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Hal 

ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar 

mempengaruhi pendapatan mustahiq. semakin tinggi dana yang disalurkan maka 

akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. 

Dalam PP. No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat bab. VII pasal 57 

menyatakan bahwa LAZ dibentuk harus memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar 

sebagai organisasi kemasyarakatan atau berbadan hukum, mendapat rekomendasi 

dari BAZNAZ, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, bersifat 

nirlaba, memiliki program pemberdayaan umat dan bersedia diaudit. Hal ini 

berkaitan dengan tantangan lembaga zakat itu sendiri terhadap upaya kemandirian 

dan transparansi lembaga zakat. 

Oleh karena itu sebagai amil zakat yang profesional tanggung jawab 

diperlukan tidak hanya di dalam pengumpulan zakat semata melainkan sampai 

pada penyaluran zakat dan pertanggungjawabannya terhadap muzakki. Sebab  

lembaga zakat akan efektif dalam upaya pemberdayaan umat apabila dilakukan 

secara profesional dan akuntabel. Sehingga upaya pemberdayaan umat yang 

dilakukannya dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan keinginan serta 

kepentingan bersama-sama. 

Fungsi amil zakat tersebut akan lebih efektif apabila: 

1. Dapat mengkondisikan muzakki faham dan sadar akan kewajiban dan 

kedudukan zakat dalam islam. Maka diperlukan adanya penyuluhan secara 

terus menerus kepada masyarakat khususnya para muzakki. 
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2. Amil zakat yang bekerja dalam lembaga amil zakat faham benar mengenai 

zakat, infaq maupun shadakoh. Untuk itu diperlukan para ulama yang 

kompeten yang turut mengawasi lembaga tersebut. 

3. Lembaga tersebut dipercaya oleh masyarakat terutama oleh para muzakki. 

Maka lembaga tersebut berstatus formal dan para amil yang bekerja dalam 

lembaga tersebut memilki kepribadian yang utuh (muslim taat).  

4. Lembaga tersebut memiliki data secara lengkap mengenai siapa saja yang 

termasuk golongan muzakki dan siapa yang termasuk golongan orang yang 

berhak menerima zakat (mustahik). 

Selain fungsi di atas, diperlukan pula fungsi alokatif dari zakat. Menurut El 

Din (1986) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa fungsi alokatif zakat 

diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Dalam 

pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang 

konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. 

Permasalahanya adalah (1) Amil sebagai sumberdaya manusia pada 

umumnya masih rendah baik dilihat dari kemampuan keterampilan (skill), 

pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) maupun kemampuan teknis di 

bidang perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan umat, yang antara lain 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya pelatihan 

yang dimiliki oleh sebagian amil zakat, (2) Walaupun susunan struktur  amil zakat 

terlihat lengkap, namun sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan 

tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Jadi, dari beberapa indikasi permasalahan atau kelemahan tersebut 

tentu dapat berdampak pada tidak maksimalnya efektivitas pemberdayaan umat 

khususnya dalam ikut mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor. 

Selain hal tersebut di atas, pemberian zakat kepada mustahik secara 

langsung (zakat konsumtif) dirasa kurang tepat. Sebab kebanyakan para mustahik 

zakat belum bisa memanfaatkan harta zakat tersebut secara maksimal guna 

mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat keluar dari belenggu 

kemiskinan. Meskipun zakat merupakan hibah murni yang harus langsung 

diberikan kepada mustahik zakat. Kesadaran akan zakat sangat perlu ditingkatkan 

apalagi ditambah dengan berbagai macam peluang yang dimiliki Indonesia saat 

ini, sebagaimana hasil penelitian Ita Aulia Coryna (2015) yang mengatakan bahwa 

saat ini banyak sekali tokoh masyarakat yang pro pembayaran zakat via amil dan 

tingginya tingkat pertumbuhan kelas menengah muslim Indonesia. Tentunya hal 

tersebut adalah peluang yang baik bagi lembaga zakat di Indonesia untuk 

perkembangan pertumbuhan zakat kedepan. 

Oleh karena itulah sangat penting bagi seorang amil zakat yang profesional 

dan akuntabel di dalam pengelolaan dana zakatnya agar dapat efektif 

memberdayakan umat sesuai dengan syariah sekaligus mengentaskan kemiskinan 

di Kabupaten Bogor. Secara teknis faktor internal memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap kesediaan para muzaki mempercayakan dananya ke LAZ 

tertentu¸ tetapi ada faktor lain selain itu yang memiliki pengaruh terhadap 

kesedian muzaki mempercayakan dananya untuk keperluan zakat dengan baik. 

Sebagaimana pendapat Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013) yang 

mengatakan bahwa diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk 

membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan 
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balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan 

diri, dan organisasi. 

Penulis mengambil LAZ Daarut Tauhid Bogor sebagai obyek penelitian 

dikarenakan sejak tahun 1999 didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 

sampai sekarang telah 10 kali mendapat opini WTP (Republika, 29 Mei 2017). 

Menurut Manager Keuangan DPU DT Pusat Irma Sumiati menambahkan, opini 

WTP didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan yang telah ditetapkan atas 

kaidah-kaidah akuntansi, yakni PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 

109. Berkaitan dengan inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini, 

juga didasari akan kesadaran pentingnya zakat bagi masyarakat sebagaimana 

menurut Uswatun Hasanah (1989) yang mengatakan zakat yang dikelola dengan 

baik dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dalam berbagai 

bidang, seperti bahan makan bagi fakir miskin, pemberian beasiswa dan 

peningkatan infrastruktur keagamaan. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Analisis evaluasi menggunakan data BPS menghasilkan kesimpulan bahwa 

kemiskinan di Kabupaten Bogor masih tinggi sehingga diperlukan program 

pemberdayaan yang efektif khususnya melalui LAZ. Sedangkan program 

pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui program pemerintah 

menunjukkan hasil yang baik. Tetapi masih ada yang belum terjangkau oleh 

program pemerintah. Oleh karena itu LAZ hadir ditengah masyarakat yang 

bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut. 

Dampak positif LAZ yang terlihat adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat 

(muzaki) untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga yang dikelola oleh amil 

yang profesional dan akuntabel sehingga upaya pemberdayaan masyarakat miskin 

(mustahiq) dapat efektif dan tepat sasaran.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan umat terdiri 

dari faktor internal dan faktor eksternal, meliputi kualitas SDM para staf 

pendamping, ketersediaan fasilitas penunjang, minat dan motivasi mustahik, 

dukungan muzaki, masyarakat, dan mekanisme kontrol serta monitoring program. 

Melalui LAZ ini selanjutnya umat menjadi berdaya dan aktivitas ekonomi 

berjalan dengan baik serta diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten 

Bogor. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan 

pertanyaan sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara profesionalitas amil zakat dan akuntabilitas 

pengelolaan zakat terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi umat pada 

LAZ Daarut Tauhiid Bogor ? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas 

pemberdayaan ekonomi umat pada LAZ Daarut Tauhiid Bogor ? 

 

 

 

 

 



6 
 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis hubungan antara profesionalitas amil zakat dan akuntabilitas 

pengelolaan zakat terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi umat pada 

LAZ Daarut Tauhiid Bogor. 

2. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas 

pemberdayaan umat pada LAZ Daarut Tauhiid Bogor. 

  

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat, dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi serta pertimbangan dalam mencanangkan dan menjalankan 

program-program pengentasan kemiskinan selanjutnya. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan mendorong masyarakat 

untuk menjalankan kewajiban pihak surplus mengeluarkan zakat untuk 

dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. 

3. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian atau referensi untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya mengenai tingkat kemiskinan dan dampak 

pendistribusian zakat.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil studi kasus pada LAZ Daarut Tauhiid di 

Kabupaten dan kota Bogor. Sampel penelitian ini adalah mustahik yang menerima 

bantuan dana zakat dari LAZ Daarut Tauhiid Bogor. Penelitian ini mengambil 

sebanyak 159 mustahik. Kategori mustahik dalam penelitian ini yaitu fakir dan 

miskin (yang mempunyai usaha kecil dan memiliki kemauan merubah 

perekonomiannya) yang menerima bantuan dana zakat produktif. Periode 

pengambilan angket/kuisioner dalam penelitian ini dimulai sejak Mei 2018 hingga 

Agustus 2018. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Istilah kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas dalam 

konteks manajemen dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




