
 
 

 
 

ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

BERBASIS ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

Oleh: 

A. NURUL AULIYAH AKWAL 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

1443 H/2022

105251106418 

 



 
 

i 
 

ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

BERBASIS ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

Oleh: 

A. NURUL AULIYAH AKWAL 

105251106418 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

1443 H/2022 M 



 
 

ii 
 

  



 
 

iii 
 

  

  



 
 

iv 
 

 



 
 

v 
 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

  ABSTRAK 

 

 

A. NURUL AULIYAH AKWAL, 105 2511064 18. 2022. Judul Skripsi: 

Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas 

Kota Palopo. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Ulil Amri. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo. 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Palopo 

Sulawesi Selatan, yang berlangsung selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 

Desember 2021 s/d 1 Januari 2022. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer yang diperkaya dengan data sekunder dan data tersier dengan 

menggunakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi 

(pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Dalam tekhnik analisis 

datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun 

Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. 

Tujuannya adalah untuk membantu para mustahiq yang secara ekonomi tidak 

berdaya. Agar tepat sasaran, maka pengelolaan zakat diserahkan kepada Badan 

Amil Zakat (Baznas). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo 

ada 2 cara, yakni pemberian dalam bentuk konsumtif dan produktif. Adapun 

bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Baznas 

Kota Palopo, antara lain pemberian modal usaha, bantuan mesin jahit, bantuan 

gerobak, bantuan becak dan bantuan hewan ternak. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat dan Mustahik  
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ABSTRACT 

 

A. NURUL AULYAH AKWAL, 105 2511064 18. 2022. Thesis Title: 

Analysis of Zakat-Based Community Economic Empowerment System at the 

National Baznas of Palopo City. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Ulil Amri. 

 

This study uses a qualitative method that aims to find out how the Zakat-

Based Community Economic Empowerment System Analysis at the National 

Baznas of Palopo City is used. 

 

This research was conducted at the Amil Zakat Agency (Baznas) of 

Palopo City, South Sulawesi, which lasted for 1 months, starting from 1 

December 2021 to 1 January 2022. The data sources used were primary data 

enriched with secondary data and tertiary data using techniques data collection is 

done through observation (observation), interviews (interviews) and 

documentation. In the technique of data analysis, it is done through data 

presentation, data reduction and drawing conclusions. 

 

This study shows that zakat is one of the pillars of Islam that must be 

fulfilled by every Muslim who has the ability. The goal is to help the mustahiq 

who are economically helpless. To be right on target, the management of zakat is 

submitted to the Amil Zakat Agency (Baznas). Based on the results of the study, it 

can be concluded that the economic empowerment system carried out by Baznas 

Palopo City has 2 ways, namely giving in consumptive and productive forms. The 

forms of community economic empowerment carried out by the Palopo City 

Baznas include providing business capital, sewing machine assistance, cart 

assistance, rickshaw assistance and livestock assistance. 

 

Keywords: Empowerment, Zakat and Mustahik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap 

masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan 

mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan 

dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan 

mengenai zakat.  

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari 

Lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang 

barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.1 Hal ini 

yang menunjukkan bahwa pentingnya pelaksana zakat bagi umat Islam, barang 

siapa yang tidak membayar zakat kafir baginya, begitu juga dengan adanya zakat 

secara paksa. Zakat pada hakikatnya ialah kewajiban umat Islam yang ditetapkan 

dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma para ulama.  Zakat terdapat dua dimensi 

peribadatan, yaitu dimensi Vertical yang hubungannya antara manusia dengan 

Allah SWT, dan dimensi Horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan 

manua yang lainnya.  

Menurut ajaran Islam seorang Muslim yang mampu, kuat dan sehat, 

diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Namun Allah selalu mewajibkan dilihat 

dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak Akan membebani 

                                                           
1Yusuf Qardawi, Hukum Zakat,(Jakarta: Lintera Antarnusa 2011), h. 3 
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hambaNya melebihi kemampuannya. Seorang Muslim yang mampu diwajibkan 

mengambilsebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat 

dalam hal ini diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.2 

Sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah ayat 60: 

دَٰقُت ِلْلفُقََرۤاِء َواْلَمٰسِكْيِن َواْلعَاِمِلْيَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوْ  ْْ َوِِ  اِنََّما الصَّ ُبُُه

 ِ َن ّٰللاه ِ َواُْبِن السَّبِْيِلِۗ َِِرْيَضةً ِمِّ قَاِب َواْلغَاِرِمْيَن َوِِْي َسبِْيِل ّٰللاه ْ  الرِِّ ُ َعِلْي  َِۗوّٰللاه

  ْ  َحِكْي

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya zakat hanya untuk yang membutuhkan, orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan 

budak, orang yang berhutang, bagi mereka yang berada diperjalanan, 

sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha mengetahui 

lagi maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah/9:60)3 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat adalah alat Bantu yang digunakan 

untuk mengurangi kemiskinan. Karena dengan adanya zakat dapat menghilangkan 

maupun menghapuskan jarak pemisah antara kaya dan si miskin.  

Zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan dapat membangun 

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang termasuk golongan penerima zakat 

(mustahik). Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan kompeten dapat 

menjadi sumber Dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan 

mengurangi kesenjangan sosial. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga 

                                                           
2Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah: Analisis fiqih dan Keuangan (Cet. 

II;Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2016), h. 638 
3Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Artinya: Kitab suci Al-Qur’an, 

h. 196 
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diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di 

tengah-tengah masyarakat. 

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan 

adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal 

ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk 

kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar 

ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian 

untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka pajang, 

penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, 

sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan 

pendapatan mustahik.4 

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana 

keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No 38 tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat.5 Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang 

dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarkat. Lembaga 

tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 

Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang 

kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan 

pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.  

                                                           
4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 

430 
5https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf  

tentang pergantian perundang-undangan di akses pada (30 Juli 2021) 
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Badan Amil Zakat merupakan pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas 

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.6Badan Amil 

Zakat (BAZ) memiliki 7 prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, 

yaitu amanah, gotong-royong, kemanfaatan, kelanjutan, partisipatif, terintegrasi, 

dan terukur, Penyaluran dan pedayagunaan zakat oleh BAZ dilakukan 

berdasarkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi 

dimasyarakat. Disamping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga 

mengelola infak, sedekah, dan Dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan 

oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.   

Kota Palopo adalah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Sulawesi 

Selatan dan merupakan salah satu Kota yang mempunyai lembaga penyaluran 

zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di mana 

Kota tersebut memiliki potensi zakat yang jumlahnya cukup besar sekitar 5-8 

miliar. Dana Zakat infaq dan Sedekah (ZIS) sebesar 3,2 Miliar didistribusikan 

pada tahun 2019 sudah termasuk dana zakat fitrah, sedangkan dana zakat mal 

yang ada di Badan Amil Zakat Nasional yang didistribusikan pada tahun 2019 

berjumlah Rp 642.840.0007. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara 

optimal. Dibutuhkan sosialisasi yang cukup untuk membantu masyarakat keluar 

dari permasalahan ketidaktahuanya terhadap pentingnya berzakat. 

                                                           
6Supani, Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan (Yogyakarta: 

Grafindo Lentera Media, 2010), h. 12 
7Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 10 Juli 

2020 
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Untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah 

melaksanakan pendistribusian dana zakat dengan optimal. Salah satu caranya 

dengan mengetahui sistem distribusi dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ). 

Pengelolaan dana zakat yang kompeten akan menjadikan Badan Amil Zakat 

(BAZ) sebagai pilihan utama masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dan 

mengatasi masalah kemiskinan. 

Berdasarkan beberapa permasalahan dari latar belakang yang telah diurai, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota 

Palopo? 

2. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat 

pada BAZNAS Kota Palopo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat pada BAZNAS 

Kota Palopo  

2. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

zakat pada BAZNAS Kota Palopo 
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D. Manfaat Penelitan  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang di dapat pada saat meneliti  

b. Penelitian ini dihararapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya 

yang akan melakukan observasi mengenai sistem pemberdayaan 

ekonomi masyarakat berbasis zakat  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran/masukan kepada 

Lembaga BAZNAS Kota Palopo. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

 

A. Kajian Teori  

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

Istilah pemberdayaan atau empeworment berasal dari kata power 

(kekuasaan/keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan 

kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Menurut Steven shardlow 

pemberdayaan adalah memfokuskan perubahan bagaimana individu atau 

kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan 

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. 

Pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk 

mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas 

kehidupan suatu masyarakat.8 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi 

masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-

baiknya dengan hasil yang memuaskan.  

Pemberdayaan memiliki makna yang berbeda baik dalam sosial budaya 

ataupun politik dan tidak dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam semua 

bahasa. Namun, istilah Pemberdayaan sebagai kata terjemahan dari kata 

                                                           
8N. Oneng Nurul Bariyah, E.d, Total QualityManagement Zakat: Prinsip dan Praktik 

Pemberdayaan Ekonomi (Ciputat, Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), h.55 
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Empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di 

Indonesia bersama-sama dengan istilah pengentasan kemiskinan (poverty 

alleviation). 

 Dalam Q.S Ar-Rad Ayat 11: 

ْنْۢ ُبَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفٖه  َ َل لَٗه ُمعَقِِّٰبت  مِِّ ِ ِۗاِنَّ ّٰللاه  يُغَيُِِّر َما يَْحفَُظْونَٗه ِمْن اَْمِر ّٰللاه

ًءا َََِل َمَردَّ لَ  ُ ُبِقَْوٍم ُسْوۤ ِْْۗ َواِذَآ اََرادَ ّٰللاه ْْ ُبِقَْوٍم َحته  يُغَيُِِّرْوا َما ُبِاَْنفُِسِه ٗه وَوَما لَُه

الٍ  ْن دُْونِٖه ِمْن وَّ  مِِّ

Terjemahannya: 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.9 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah mengubah 

keadaan suatu masyarakat kecuali perubahan tersebut di mulai dari diri mereka 

sendiri. Sehingga mereka diminta untuk terus berusaha melakukan perubahan 

dalam kehidupannya. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pemberdayaan 

diantaranya:  

Menurut Hamelink mendefinisikan pemberdayaan: 

“A process in which people achieve the capacity to control decisions 

affecting their lives.  Empowerment enables people to define themselves and 

to construct their own identities. Empowerment can be the outcome of an 

international strategy whic is either initiated externally by empowering 

agents or solicited by disempowered people” 10 

 

                                                           
9Departemen Agama RI.,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 199   
10Mubyarto, “Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia” 

(Yogyakarta,: Aditya Media, 1997), h. 37 
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Maksud Hamelink adalah seseorang perlu mengontrol kebutuhan ekonomi 

dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Sumodiningrat 

konsep pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan diantaranya: 11 

1) Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan 

daun, cabang atau batang maupun akar saja karena permasalahan yang 

dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.  

2) Pemberdayaan dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian 

modal bergulir, tetapi juga ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, 

penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan penguatan posisi 

tawarnya.  

3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi 

rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan 

mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antara usaha mikro, 

usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus 

ditempuh.  

4) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan 

ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien.  

5) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak dapat dilakukan 

melalui pendekatan individu, melainkan pendekatan kelompok.  

Dari penjelasan pemberdayaan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan 

                                                           
11 Andi Nugraha. 2009. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui 

Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”. Universitas 

Kanjuruhan Malang, Vol. 05, No. 02, h. 123   
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kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas agar masyarakat dapat 

meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik dan memiliki tanggung 

jawab terhadap kehidupan mereka sendiri.  

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata “oikos” dan “nomos”, oikos adalah 

rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu 

ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. 

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan 

produksi, distribusi, dan konsumsi.12 

Dari penjelasan ekonomi diatas, peneliti  menyimpulkan bahwa ekonomi 

adalah sebuah aturan dalam rumah tangga yang ruang lingkupnya yaitu 

masyarakat, desa, kota atau Negara yang mengelola sumber daya yang mereka 

miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan 

yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang berarti ikut 

serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul. Di dalam 

bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang sebelumnya berasal dari kata latin 

“socius”, berarti teman atau kawan.13 Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; 

Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, karangan Abdul Syani, dijelaskan 

bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyaraka (arab), yang artinya 

bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul 

                                                           
12Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), h. 24 
13Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Bababari, Relasi 

Dengan Diri Sendiri: Character Building I (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003), h. 30 
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bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 

selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia.14 

Dari pengertian masyarakat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang 

dinamakan masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, yang saling 

berhubugan dan mempengaruhi.  

Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik kesimpulan 

bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengarahkan 

sumber daya agar dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk 

meningkatkan produktivitasnya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber 

daya alam. 

b. Kemiskinan  

 

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan 

pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 

menjamin kelangsungan hidup.15 

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan 

pada konsumsi.16 

Berdasarkan undang-undang No 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya 

                                                           
14Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007), h. 30  
15Suryawati, “Teori Ekonomi Mikro” (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), h. 122 
16 Amir Machmud, “Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi “ (Jakarta: Erlangga, 

2016), h. 280 
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hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat.17 

c. Sistem Pemberdayaan 

 

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “sistema” (bahasa Yunani), yang 

dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.18 

Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama 

untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem 

dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen dimana 

beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka 

waktu tertentu.  

Dari penjelasan sistem di atas peneliti menyimpulkan bahwa sistem 

merupakan sekumpulan elemen, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu 

Sama lain untuk mencapai tujuan yang di harapkan.  

d. Pemberdayaan ekonomi melalui  zakat  

Salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang strategis dan 

sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim adalah 

melalui pengelolaan zakat. Menurut Sahri Muhammad, di samping mengemban 

misi keagamaan dalam arti luas; pengelolaan zakat mengemban misi pengentasan 

kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai berikut: Pertama, 

meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang Akan berdampak terhadap 

kegiatan ekonomi, usaha produktif dan perluasan pasar. Kedua, memperkuat 

modal usaha masyarakat miskin yang Akan berdampak pada perluasan lapangan 

                                                           
17Embri, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 

Kabupaten Pasaman Barat” Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas 
18Supriyanto,  Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Indeks, 2009), h. 199 
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kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, memperkuat 

kelembagaan (amil) yang semakin profesional dan meningkatkan akses 

permodalan yang dapat ditransfer pada masyarakat miskin. Keempat, memperkuat 

mutu, kemampuan dan kemandirian SDM dalam mengembangkan usaha yang 

dikelola masyarakat miskin19 

e. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi 

     1) Tujuan pemberdayaan Ekonomi 

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 

tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, 

melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh 

kemampuan atau daya dari waktu-kewaktu.20 

Pemberdayaan memiliki tujuan yang meliputi beragam upaya perbaikan 

sebagai berikut:21 

a) Perbaikan kelembagaan (better institusi) Dengan perbaikan kegiatan/tindakan 

yang dilakukan, diharapkan Akan memperbaiki kelembagaan, termasuk 

pengembangan jejaring kemitraan usaha.  

b) Perbaikan usaha (better business) Perbaikan pendidikan (semangat belajar), 

perbaikan aksebilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan Akan 

memperbaiki bisnis yang dilakukan.  

                                                           
19Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar 

untuk Rekontruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 243 
20Ibid, h. 223 
21Aprilia Theresia, Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, 

Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat  (Bandung: Alfabeta 2015), h. 154 



14 
 

 
 

c)  Perbaikan pendapatan (better income) Dengan terjadinya perbaikan bisnis 

yang dilakukan diharapkan Akan dapat memperbaiki pendapatan yang 

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.  

d) Perbaikan lingkungan (better environment) Perbaikan pendapatan diharapkan 

dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan 

lingkungan seringkali disebabakan oleh kemiskinan atau pendapatan yang 

terbatas.  

e) Perbaikan kehidupan (better living) Tingkat pendapatan dan lingkungan yang 

membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat yang 

lebih baik juga 

f)  Perbaikan masyarakat (better comunity) Keadaan kehidupan yang lebih baik 

yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan 

Akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

2)  Upaya pemberdayaan Ekonomi  

 

Menurut Ismandi Rukminto Adi. Upaya untuk memperdayakan 

masyarakat dapat dilakukan dengan cara yaitu:22 

a) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha, bergelut dalam 

aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa 

yang menjadi masalah masyarakat.  

b) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses 

dan sejahtera 

                                                           
22Ismandi Rukminto Adi, Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan 

sosial (Jakarta UI press, 2003), h. 237 
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c) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prosfektif 

secara sistematik tentang hakikat dan penyebab dari masalah berbisnis. 

f. Instrumen dan Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Zakat merupakan sumber Dana potensial dalam program pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kalangan bawah. Potensi 

zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan upaya menciptakan iklim masyarakat 

yang berjiwa wirausaha Akan terwujud apabila penyalurannya tidak langsung 

diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tetapi dihimpun, dikelola, 

dan diditribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan professional.23 

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang 

dikelola dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pendapatan yang diterima ekonomi lemah, memiliki implikasi positif terhadap 

meningkatnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong 

peningkatan produksi. 

Monzer kahf mengatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam, 

mendorong distribusi harta secara egaliter dan dinamis, sehingga dengan demikian 

harta Akan selalu beredar, tidak menumpuk hanya kepada kalangan kaya. Peranan 

zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah terhadap pemerataan pendapatan Akan 

lebih kentara kalau dihubungkan dan dilkasanakan bersama dengan nilai 

instrumental lainya itu pelarangan riba. 24 

g. Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan ekonomi berbasis zakat 

                                                           
23Lili Bariadi, M. Hudri, M. Zen, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: Pusat Pengembangan 

Kewirausahaan, 2005),  h. 1 
24Ibid, h. 314 
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1) Fajar Eka Pratomo, 2016 “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada 

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi kasus di Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Banyumas)” penelitian ini bertujuan   supaya zakat 

tersebut dapat berkembang. Zakat didayagunakan dalam rangka 

pemberdayaan mustahik supaya berkehidupan ekonomi yang layak melalui 

keterampilan yang menghasilkan baik dalam bidang perikanan, peternakan 

maupun perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi 

mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke 

dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis 

pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: Pertama, 

Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan. Kedua, Pelatihan 

keterampilan kerja. Ketiga, Bantuan modal kelompok. Keempat, Bantuan 

sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori 

Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas 

program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan 

program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. 

Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.25 

2) Maulida Khasanah, 2017, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui 

Zakat Produktif.” Penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran Yusuf al-

Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang menaruh perhatian serius terhadap zakat 

                                                           
25Fajar Eka Pratomo, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan 

Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas)” Skripsi: 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas IAIN Purwokerto 
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produktif sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian ini ada tiga temuan penelitian. Pertama, al-Qardhawi 

mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan 

pada lima problem ekonomi masyarakat dan langka-langka perbaikan 

manajemen zakat dengan melibatkan pihak individu, masyarakat dan 

pemerintah sebagai subyek pelaksana untuk kemudian didistribusikan 

kepada para mustahik zakat dengan prinsip Fikih Prioritas yang 

mengutamakan kelompok fakir miskin disertai langkah-langkah operasional 

yang bersifat teoretis-idealis untuk mencapai standar minimal bahkan 

standar maksimal kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kedua, Sahal 

mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan 

problem ekonomi masyarakat dan perbaikan manajemen zakat dengan 

melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai subyek pelaksana 

untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat, terutama yang 

berstatus fakir miskin, berdasarkan ketentuan Fikih Mazhab, disertai 

langkah-langkah teoretis-praktis yang sudah terbukti keberhasilannya dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat hingga standar minimal, bahkan 

standar maksimal. Ketiga, al-Qardhawi dan Sahal memiliki persamaan 

maupun perbedaan pada setiap elemen dari latar belakang pemikiran, 

gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar hingga 

langkah operasional. 26 

                                                           
26Maulida Khasanah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif  

(studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)” Skripsi: Fakultas Syariah, 

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang   
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3) Megawati, 2019, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Mustahik.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana 

zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampak 

mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif. Adapun Hasil 

penelitian ini adalah dengan adanya Dana zakat produktif di Baitul Mal 

Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik. 

Dan adanya dampak peningkatan ekonomi mustahik setelah mendapatkan 

Dana zakat produktif dengan akad qarhul hasan (pinjaman kebajikan) tanpa 

adanya penambahan pengembalian dari jumlah pinjaman. Saran dalam 

pelaksanaan Dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih 

kurang efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

proses penyaluran Dana zakat produktif.27 

2. Zakat  

a. Pengertian Zakat 

Zakat menurut bahasa, berarti nama artinya subur, thaharah artinya suci, 

barakah artinya keberkahan dan tazkiyah tathir yang artinya menyucikan.28 

Menurut istilah syara’ zakat adalah sejumlah harta tertentu diwajibkan 

Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan 8 asnab 

dalam surah at-Taubah ayat 60 dengan ketentuan yang ditentukan dalam syariat 

Islam. 

                                                           
27Megawati, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahaik 

Di Baitul Mal Kabupaten Pidie” Skripsi: Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry 
28Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, Pedoaman Zakat(Semarang: PT. Pustaka 

Rizki putra, 2006), h. 3 
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Menurut Yusuf al-Qardawi, dalam Al-Qur’an kata zakat disebut banyak 30 

kali. Sebanyak 8 kali ada dalam surah Makiyyah dan sebanyak 22 kali berada 

dalam Surah madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma’rifat disebutkan 30 kali di 

dalam Al-Qur’an termasuk 27 kali disebutkan berada dalam satu ayat dengan 

shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat 

tetapi  tidak dalam satu ayat,29 yaitu firman Allah dalam Q.S Al-mu’minun ayat 1-

5: 

ْْ َعِن اللَّ  ْْ ٰخِشعُْون َوالَِّذْيَن ُه ْْ ِِْي َصََلتِِه لََح اْلُمْؤِمنُْوَن ۙ الَِّذْيَن ُه ِْ ْغِو قَْد اَ

ْْ ٰحِفظُ  ْْ ِلفُُرْوِجِه ِعلُْوَن ۙ  َوالَِّذْيَن ُه ِٰ ٰكوةِ  ْْ ِللزَّ ْوَن ُمْعِرُضْوَن ۙ  َوالَِّذْيَن هُ  

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang 

yang khusyu’ dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri 

dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang 

menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”30 

 

Zakat adalah pilar ketiga dari rukun Islam, yang merupakan pilar agama. 

Zakat, hukumnnya wajib ain untuk setiap Muslim jika telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh syari’at. Dan merupakan kewajiban umat islam 

berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadist, dan ijma’. Dan kata zakat dan shalat di dalam 

Al-Qur’an disebutkan 82 kali. Dalam banyak ayat zakat disebutkan dalam 

serangkaian kata yang berjalan seiring dengan shalat. Sehingga zakat memiliki 

posisi yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban puasa dan haji. Dengan 

referensi ini, sholat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Sedangkan zakat menurut 

                                                           
29Muhammad Hasan, Manajemen zakat Model Pengelolaan yang Efektif 

(Yogyakarta:press, 2001),h.1 
30Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya: kitab suci Al-

Qur’an, h. 342 
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istilah, dengan definisi zakat dalam kajian fikih sebagaimana ditulis oleh beberapa 

fuqaha’ (ahli fikih) tercatat beberapa redaksi dalam memiliki maksud yang relatif 

Sama. Diantara definisi yang dikemukakan oleh fuqaha adalah: 

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pembagian sebagian harta yang telah 

mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, dan tidak mempunyai sifat 

yang dapat dicegah syara’ untuk mentasyarufkan kepadannya.31 

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah 

yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan 

mengeluarkan zakat, di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, 

pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kzaya untuk menghilangkan rasa iri 

hati orang-orang miskin dan memupuknnya dengan berbagai kebajikan. 32 

Menurut Elsi Kartika Sari, zakat adalah suatu ibadah wajib yang 

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah Kadar tertentu dari harta milik sendiri 

kepada orang yang berhak menerimannya menurut yang ditentukan syari’at 

Islam.33 

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi 

para aghniya’ (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) 

dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan 

keadilan dalam ekonomi.34 

                                                           
31Teungku Muhammad Hasby ash-shiddieqy, Op. Cit, h.5 
32Asnaini, Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 7 
33Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), 

h. 8 
34Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 259 
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Menurut Umar bin al-Khattab bahwa zakat disyariatkan untuk merubah 

mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki 

(pemberi/pembayar zakat).35 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat 

merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada 

orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki 

dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus 

menghilangkan rasa iri dan dengki simiskin kepada sikaya. Dengan zakat dapat 

membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba 

berkecukupan. 

b. Macam-macam Zakat 

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). 

Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs (jiwa) merupakan zakat untuk 

menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan 

ramadhan tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan 

untuk makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang 

nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok 

tersebut.  

Zakat fitrah sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan 

tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya 

merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dikeluarkan dengan nilai 

yang Sama, baik berupa barang atau uang. Zakat fitrah kaitannya dengan badan 

                                                           
35Ibid h. 260 
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atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat an-nafs dengan zakat al-badan. 

Zakat ini dikeluarkan sha’ makanan atau senilai itu pada hari raya idul fitri 

waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.36 

Sedangkan zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk 

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

Zakat mal terbagi menjadi beberapa yaitu: 

1) Zakat pertanian dan perkebunan  

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya 

yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya 

apabila mencapai nishab. Nishab-Nya adalah 5 wasaq. 

 

 

 

Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan yang 

mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti 

buah-buahan. Nishabnya adalah 930. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, 

apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan 

maka zakatnnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan 

mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.37 

 

                                                           
36Wawan Shofwan Salehuddin, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah (Bandung: 

Tafakur,2011), h.165 
37M.Syafi’ie El-Bantanie, Zakat, Infaq dan Sedekah (Cet.II; Bandung: PT. salamadani 

pustaka Semesta, 2011), h. 22 

1 wasaq = 60 sha’ 

5 wasaq = 300 sha’ 

1 sha’ = 3,1 liter, jadi 300 x 3,1 = 930 liter 
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2) Zakat binatang ternak  

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnnya adalah unta, sapi, 

kerbau, kambing atau domba. 

3) Zakat emas dan perak  

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila 

telah mencapai nishab. Nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram 

emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %.38 

Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram 

perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka 200 x 3,12= 624 gram 

perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %. 

4) Zakat harta perniagaan  

Tahun perniagaan mulai dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir 

tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu nishab, 

maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah 

yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya suatu nisab. Nishab harta perniagaan 

hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebagai 

emas atau perak yaitu 2,5%.39 

5) Zakat rikaz dan tambang 

a) Rikaz  

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak jahiliyah, 

yang ditemukan disebuah bidang tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang pada 

masa Islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau 

                                                           
38Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam(Cet.27;Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994),h.198 
39Al-Gazali, Rahasia Puasa dan Zakat (Cet. V; Bandung: penerbit karisma, 1994), h. 56 
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perak, maka sipenemu wajib mengeluarkan zakatnya sebagai khumus (seperlima-

nya). Pada harta rikaz ini tidak diperlukan berlakunya haul.  

b) Tambang 

Adapaun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya 

kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya, menurut pendapat yang 

lebih shahih ialah 2,5% (seperempat puluh) lebih dari hasilnya, setelah diolah dan 

dibersihkan serta mencapai nishab. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang 

apakah diperlukan berlakunya masa setahun (haul) atau tidak. 40 

6) Zakat piutang  

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah 

hartanya itu mencapai nishab atau lebih dan telah sampai haul, harta yang 

diutangkan itu telah wajib dikeluarkan zakatnya., dengan syarat orang yang 

berutang adalah orang yang mampu. Adapun mengenai cara pembayarannya, para 

ulama berpendapat, dan perbedaan pendapat sebagai berikut: 

a) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta 

tersebut disamakan dengan barang titipan (wadi’ah) ini adalah pendapat Imam 

Syafi’i. 

b) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan 

(dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah 

pendapat Imam Hanafi Dan Imam Ahmad bin Hambal. 

                                                           
40Ibid 
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c) Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dengan cukup 

hanya satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya, ini adalah pendapat 

Imam Malik.  

7) Zakat Profesi  

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau keahlian 

profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan atau yang dilakukan bersama 

dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) mencapai 

nishab, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan 

perancang busana atau desainer. Adapaun nishabnya, diqiyaskan kepada nishab 

emas, yaitu senilai 93,6 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.41 

c. Sumber hukum zakat  

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya 

dalam sumber pokok hukum Islam, penuntun kehidupan manusia. Yaitu Al-

Qur’an dan hadits Nabi. Muslim yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir, 

karena telah mengingkari syari’at Islam. Akan tetapi barang siapa yang 

mengetahui kewajiban zakat, namun tidak menunaikanya, maka hanya dianggap 

Muslim yang bermaksiat dan melakukan dosa besar, karena tidak menunaikan 

syari’at Islam. 

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriah, Adapun dasar hukum 

zakat yang diperoleh melalui beberapa ayat dalam Al-Qur’an, diantaranya firman 

AllahSWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43: 

                                                           
41M.Syafi’ie El-Bantanie, Zakat, Infak, Sedekah (Cet.II; Bandung: PT. Salamadani 

Pustaka Semesta, 2011), h. 32 
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اِكِعْيَن  ٰكوةَ َواْرَكعُْوا َمَع الرَّ ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ  َواَقِْيُموا الصَّ

Terjemahannya:  

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-

orang yang ruku" (Q.S Al-Baqarah: 43)42 

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 277: 

ْْ اَجْ  ٰكوةَ لَُه ٰلوةَ َوٰاتَُوا الزَّ ِلٰحِت َواَقَاُموا الصَّ ْْ انَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الصه ُرُه

ْْ يَْحزَ  ْْ َوَل ُه ْْو َوَل َخْوف  َعلَْيِه ََ ِعْندَ َرُبِِِّه نُْوِن  

Terjemahannya: 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi 

Tuhanya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka 

bersedih hati” (Q.S Al-Baqarah: 277)43 

 

Dalam surah lain juga terdapat hukum tentang zakat, yaitu Q.S At-Taubah 

ayat 103: 

 
ْْ ۖ إِنَّ َصلَٰوتََك  يِهْ ُبَِها َوَصلِِّ َعلَْيِه ْْ َوتَُزكِِّ ُرُه ْْ َصدَقَةً تَُطهِِّ ِلِه ُخْذ ِمْن أَْمَوٰ

ُ َسِميع  َعِليْ ْْ ِۗ َوٱَّللَّ  َسَكن  لَُّه

Terjemahannya: 

 

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

membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”(Q.S at-Taubah: 103).44 

 

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu 

membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sedangkan hadits-hadist yang 

                                                           
42Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kitab suci 

Al-Qur’an, h.7 
43Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kitab suci 

Al-Qur’an, h. 47 
44Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kitab suci 

Al-Qur’an, h. 203 
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membicarakan tentang zakat, diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra, bahwa 

Rasulullah saw bersabda: 

اَل   اُْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُهَما أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّ  هللا عليه وسلْ  قَ َعْن 

داً َرُسْولُ   أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّ  يَْشَهدُوا أَْن لَ إِلَهَ إِلَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ

كاَةَ، َِإِذَ  ْْ  ا َِعَلُوا ذَِلَك َعَصُموا  ِمنِِّيهللاِ، َويُِقْيُموا الصََّلَةَ َويُْؤتُوا الزَّ ِدَماَءُه

ْْ َعلَ  هللاِ تَعَالَ  ]رواه البخاري ِ اإِلْسَلَِم َوِحَساُبُُه ْْ إِلَّ ُبَِحقِّ  َوأَْمَوالَـُه

 ومسلْ[

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah 

shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi 

manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 

bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan 

zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan 

dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah 

ta’ala (Riwayat Bukhari dan Muslim).”45 

 

d. Fungsi dan Tujuan zakat 

Zakat merupakan suatu ibadah yang dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu 

dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai bentuk 

kepatuhan Muslim kepada Allah (hablu minallah) dan kewajiban sesama Muslim 

(habluminannas). Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam 

kekayaan (maaliyah ijtihadiya). Adapun fungsi zakat yaitu:46 

1) Wujud keimanan kepada Allah SWT 

                                                           
45https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-seorang-muslim.html tentang hadis 

zakat riwayat Bukhari dan Muslim  diakses pada (30 Juli 2021) 

 
46https://news.detik.com/berita/d-5542054/12-fungsi-zakat-membersihkan-harta-hingga-

menumbuhkan-rasa-kemanusiaan tentang fungsi zakat Diakses pada (4 September 2021) 
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2) Wujud syukur atas nikmat Allah SWT 

3) Wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi 

4) Menghilangkan sifat rakus dan materialistis 

5) Menumbuhkan ketenangan hidup 

6) Membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 

7) Sumber Dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti 

sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana 

pengembangan kualitas sumber daya umat Muslim. 

8) Membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik 

9) Menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga 

dengan mendorong seseorang menjadi muzakki 

10) Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat 

memberi dan dermawan 

11) Menumbuhkan solidaritas 

12) Pilar amal bersama (jama'i) antara orang yang hidup berkecukupan dan 

mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah 

sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan 

keluarga. 

Sedangkan tujuan zakat yang menyangkut ekonomi, sosial, dan ketertiban 

negara secara khusus dalam hal tujuan Nash secara eksplisit antara lain:47 

1) Mensucikan jiwa dan harta muzakki 

2) Mengangkat derajat para mustahik. 

                                                           
47Muhammad Abdul Mannan, “Ekonomi Islam: Teori dan Praktik” (Jakarta: Intermasa, 

1992), h. 261 
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3) Membantu menyelesaikan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan para 

mustahik lainnya. 

4) Merentangkan dan membina persaudaraan semua umat manusia. 

5) Menghilangkan sikap pelit dan rakus 

6) Menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin 

7) Menjembatani kesenjangan orang kaya dan miskin dimasyarakat agar 

tidak ada celah diantara keduanya. 

8) Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang Muslim 

terutama bagi mereka yang memiliki harta. 

9) Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan 

menyerahkan hak orang lain padanya. 

10) Zakat adalah manifestasi rasa syukur muslim kepada Allah SWT. 

11) Meringankan penerima dari kebutuhan sehari-hari sehingga dapat 

memenuhi hidup tentram dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah 

SWT. 

12) Sarana pemerataan pendapatan. 

13) Tujuan meliputi bidang moral, zakat mengikis keserakahan dan ketamakan 

orang kaya, bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan 

kemiskinan dari masyarakat, serta dibidang ekonomi, zakat mencegah 

penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan 

sumbangan wajib umat Islam untuk kas negara. 

 

 



30 
 

 
 

e. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat  

Organisasi lembaga pengelola zakat di antaranya:48 

1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur pemerintah yang 

mana BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Atas usul gubernur setelah 

mendapat pertimbangan BAZNAS. 

2) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, 

dilindungi dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ maupun LAZ 

kepengurusannya terdiri dari badan pertimbangan, pengawas, dan 

pelaksana. 

3) UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS provinsi pada 

istansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain 

sebagainya. 

f. Kriteria Mustahik Zakat 

Dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang 

berhak menerima zakat atau yang lazim disebut mustahik: 

1) Fakir, menurut Imam Syafi’i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan 

tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus 

menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun 

tidak meminta-minta.49 

2) Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi 

untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang 

yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga 

                                                           
48 Ibid 
49Imam Syafi’i, Ringkasan kitab AL-Umm, Buku I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 

500 
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tidak memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Menurut para 

ulama Syafi’iyah dan Hanbaliah orang fakir buruk keadaannya 

dibandingkan orang miskin. 50 

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan 

orang miskin sebagaimana firman Allah dalam surah Alkahf ayat 79: 

ا السَِّفْينَةُ ََِكانَْت ِلَمٰسِكْيَن يَْعَملُْوَن ِِ  اْلبَْحِر َِاََرْدتُّ اَْن اَعِ  ْيبََهاِۗ َوَكاَن اَمَّ

ِلك  يَّأُْخذُ ُكلَّ َسِفْينٍَة َغْصبًا ْْ مَّ  َوَرۤاَءُه

Terjemahannya: 

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja 

dilaut, aku meluruskan bahtera itu, karean dihadapan mereka ada seorang 

raja yang merampas tiap tiap bahtera.”(Q.S Al-kahf: 79).51 

 

3) Amil Zakat, adalah orang yang diberi tugas utuk mengumpulkan dan 

membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang 

dinamakan Amil Zakat  adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan 

agama.52 

4) Muallaf adalah golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka 

diberikan zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.53 

                                                           
50Wahbah az-zuhaili, Fiqh Islam Wa-adillatuhu, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 

282 
51Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kitab suci 

Al-Qur’an, h. 303 
52Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 

Pelaksana Lainnya Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 713 
53Al-Mutawafi, Abi Ishaq al-Sayrazi, Kitab al-Tanbih Fi al- Fiqh al-Syafi’I Abi Ishaq al 

Syairazi Ibrahim bin Ali al Mutawafi (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55 
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5) Riqab, Menurut Imam Malik, Ahmad dan ishaq adalah budak biasa yang 

dengan jatah mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-

Syafi’iyah dan al-Hanifiyyah, riqab adalah budak muqataba, yakni budak 

yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan 

dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.54 

6) Gharimin, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya 

berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang 

terbagi menjadi empat bagian yaitu:55 

a) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga 

menjadi kewajibannya. 

b) Orang yang salah mengatur keuangannya 

c) Orang yang bertanggung jawab melunasi hutang 

Semua kategori yang tercantum diatas, boleh menerima zakat agar 

hutangnya terlunasi.  

7) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjalan dijalan Allah secara sukarela. 

Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan 

perang seperti membeli senjata, kendaraan, dan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

8) Ibnu sabil, Menurut Asy-Syafi’iyah, ada dua macam yaitu orang yang mau 

bepergian dan orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak 

menerima zakat, meskipun ada yang menghutanginya atau dia mempunyai 

                                                           
54Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2008), h. 56 
55Yasin Ibrahim Al-Syaikh Dani Syarif Hidayat Wawan S. Husin, Kitab zakat (Hukum, 

Tata Cara, dan Sejarah), (Bandung: Marja,2008), h. 89 
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harta dinegerinya. Dalam pengertian ini ialah mereka yang sedang 

bepergian dalam bidang ketaatan seperti haji, perang, dan ziarah yang 

disunnahkan. Dia berhak diberi zakat untuk nafkah seperti pakaian, tas, 

perbekalan dan apa saja yang dibutukan untuk mencapai tujuannya.56 

g. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat adalah bentuk ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang 

besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima harta yang 

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi keseluruhan masyarakat. Adapun Hikmah dan 

manfaat zakat anatara lain:57 

1) Zakat sebagai perwujudan rasa syukur Muslim kepada Allah SWT atas 

nikmatnya, menumbuhkan ketenangan hidup menumbuhkan akhlak mulia, 

dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kekikiran, 

keserakahan, dan materialistis, membersihkan harta dan mengembangkan 

harta yang dimiliki.  

2) Zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk membina, 

menolong, dan membantu fakir miskin untuk menjalani kehidupan yang 

lebih baik dan sejahtera. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

serta menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin Akan timbul 

diantara mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki banyak 

harta.  

                                                           
56Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Serang: Dana Bhakti, 1995), h. 62 
57Didin Hafidudhin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Cet. I; Jakarta: Grma Insani, 

2002), h. 14 
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3) Zakat adalah pilar bersama (jama’i) antara orang kaya dan mujahid yang 

seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT, yang 

karena kesibukanya tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk 

memenuhi nafkah dirinya dan keluargannya.  

4) Zakat sebagai sumber Dana pembangunan sarana dan prasarana yang 

digunakan umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, 

sosial, maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya 

manusia.  

5) Menyelenggarakan etika bisnis yang benar karena zakat tidak 

membersihkan harta yang kotor, Akan tetapi mengeluarkan sebagian harta 

hak orang lain sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.  

6) Zakat dalam hal pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

sebuah instrumen distribusi pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan 

baik, dapat membangun pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang 

merata.  

7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada mereka yang beriman 

untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran 

Islam, mendorong Umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha 

memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan 

keluarganya, juga bersaing menjadi muzakki dan mustahik.58 

 

 

                                                           
58Ibid  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

mengeksploitasi data dilapangan dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan 

memberikan gambaran secara cepat tepat tentang Sistem Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo. Deskriptif kualitatif yaitu 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan 

mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, 

sifat, dan model dari fenomena tersebut. 59 

Walaupun penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat kualitatif, 

tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan yang 

dideskripsikan dalam bentuk ungkapan. Setelah itu peneliti berusaha memberi 

makna terhadap data kuantitatif tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan normatif, Peneliti berpedoman pada dalil-dalil Nash Al-

Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW yang telah dirumuskan oleh para 

ulama sebagai sumber pokok. Pendekatan Empiris adalah suatu 

                                                           
59Wina Sanjaya, Penelitian pendidikan (Bandung: Kencana Prenada Media 

Group,2013), h.47 
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pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

yang di lihat di lapangan secara apa adanya.60 

b. Menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, 

kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh 

peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat 

dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

pelaku yang diamati bersumber dari pustaka atau library, serta 

dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh 

dilapangan. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi DI Baznas Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic 

Center, Kelurahan songka Kecamatan Wara Selatan.61 Mengingat lembaga ini 

adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada dikota palopo melalui 

Kementrian Agama Kota Palopo. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh 

BAZNAS Kota Palopo. 

C. Fokus Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam 

jenisnya maupun tingkatanya. 

                                                           
60Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 142 

 
61 https://www.Baznaspalopo.org/blog/page/kontak Di akses pada (24 Agustus 2021) 
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Berdasarkan pengertian tentang variabel penelitian maka variabel yang 

diteliti yaitu Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai variabel 

bebas, sedangkan BAZNAS Kota Palopo sebagai variabel terikat. 

D. Deskripsi Penelitian 

1. Analisis Sistem pemberdayaan ekonomi  

Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi yang dimaksud dalam judul 

penelitian ini adalah mengkaji Implikasi dari pelaksanaan dan penyelenggaraan 

Pemberdayaan Ekonomi pada Baznas Di Kota Palopo  

2. Zakat  

Pembagian Zakat disini adalah upaya memperbaiki harta tertentu yang 

wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada 

golongan yang berhak menerimanya. 

E. Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer 

dan data sekunder. Dibawah ini penulis Akan menjelaskan maksud kedua jenis 

data tersebut. 

1. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang 

melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data 

primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung.62dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

                                                           
62Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada 

UniversityPress, 2011), h.117 
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atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date. Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari sumber lainnya seperti 

laporan-laporan, buku-buku, majalah, koran-koran serta arsip dan dokumen dari 

BAZNAS yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untuk 

membantu memberi keterangan atau data lengkap.63 

3. Data  Tersier  

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data 

primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, KBBI, kamus 

ekonomi, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian menggunakan instrumen, penelitian sebagai alat Bantu agar 

kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan 

data dilakukan dengan beberapa Cara sebagai mana yang dikatakan Suharsimi 

Arikunto antara lain sebagai berikut:  

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi yaitu mengamati dan menggunakan komunikasi 

langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

                                                           
63Suharsimi Arikunto,Op.Cit, h. 128-143 



40 
 

 
 

Pedoman Wawancara adalah pengamatan informasi dengan Cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri 

utama dari wawancara atau interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara interview dan sumber informasi Pedoman wawancara yaitu instrumen yang 

berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada responden. Dalam 

hal ini yang diwawancarai adalah: pengurus Baznas Kota Palopo, Wakil ketua 

(bidang pendistribusian), dan mustahik (konsumtif dan produktif) sebagai 

penerima zakat. 

3. Catatan dokumentasi 

Catatan dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah 

metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, prasasti, 

agenda dan dalam penelitian.64 Metode ini digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data dan informasi tertulis dari informan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Sehingga dapat memudahkan mengumpulkan hasil-

hasil penelitian.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan: 

1. Obsevasi atau pengamatan 

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Cara 

mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik pengamatan ini peneliti 

lakukan terhadap sistem pendistibusian Dana zakat. 

                                                           
64Ibid h. 274 
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2. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara 

langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari responden 

dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan sesi tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus 

BAZNAS Kota Palopo mengenai sistem penyaluran dana zakat Kota Palopo. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yag bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) 

data penerima zakat dan dokumentasi yang berkaitan dengan pendistribusian zakat 

yang ada dikota palopo, metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bukti. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 65 

Dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data terdapat 

beberapa komponen sebagai berikut:66 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

                                                           
65Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif,  kualitatif, Dan 

R&D),  (Bandung: CV. Alfabeta, Cet.ke-IV, 2008), h.88 
66Ezmir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h.13 
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Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu Cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

2. Penyajian Data  

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah yang diambil selanjutnya 

adalah menyajikan data yang diperoleh. Dalam penyajian data dilakukan ke dalam 

bentuk uraian singkat atau teks dan lain sebagainya. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang sudah 

dirumuskan sebelumnya, Akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat menjawab 

rumusan masalah tersebut. Karena rumusan masalah dalam penelitian yang 

bersifat kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah 

peneliti berada di lapangan. Adapun penarikan kesimpulan disini merupakan 

kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian 

lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kridibel.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI 

Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak 

lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.Terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti 

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran 

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional. 

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri Agama. 

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab 

untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan 

badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, 

professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya, BAZNAS 

menjalankan empat fungsi, yaitu: 
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1.  Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

2.  Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

3.  Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  

4.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

 Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS 

memiliki kewenangan 

1.  Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 

2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ 

3.  Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana 

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.67 

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kota Palopo 

BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo 

Nomor 55 tahun 2003 sebagai Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota 

Palopo. Pembentukan BAZNAS Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan 

seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: 

Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo. 

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 

23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,KementerianAgamaNomorDJ.II/56Tahun 

2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota 

                                                           
 67 Sumber data sekunde; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo 
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Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.Sebelumnya BAZNAS 

Kota  

Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang 

didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan 

BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat 

fitrah, zakat maal dan infaq rumah tangga muslim (IRTM).  

 Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap 

instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 

tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan 

susunan pengurus yang melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan dan bagian 

terkait. 

 Untuk perkembangan BAZNAS Kota Palopo yang lebih baik lagi, 

maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, 

BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 

Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah 

terbentuk 53 UPZ.68 

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada 

tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui 

Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri 

dari Ketua, Sekretaris, Bendahara danbeberapastaf,yangdiperbaharuisetiap

                                                           
 68Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo 
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tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan 

BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif. 

2. Visi dan Misi 

 Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama 

Mensejahterakan Ummat”. 

 Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo menyusun 

Misi sebagai berikut:  

a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga 

pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat; 

b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-

DSKL secara masif dan terkukur; 

c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk 

mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan 

mengurangi kesenjangan sosial; 

d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil 

zakat nasional secara berkelanjutan; 

e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system 

manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur; 

f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;  

g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong 

menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan; 
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WAKIL KETUA 

I(BIDANGPENGUMPULA

N) 

Drs. H. Muchtar Basir, MM 

SATUAN AUDIT INTERNAL 

1. Drs. H. Mustahrim, M.HI 

2. Drs. H. Nazaruddin BinA 

KETUA 

Drs. H. Muchtar Basir, MM 

KEPALA 

BIDANGPENGU

MPULAN 

KEPALA 

BIDANGPENDAYAG

UNAAN&PENDISTR

BUSIAN 

KEPALA 

BIDANGPERENCANAAN

LAPORAN & KEUANGAN 

STAF 

 

 Novita Sari,S.Pd 

 Rustin 

STAF 

 Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd 

h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait 

untuk pembangunan zakat nasional; 

i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia. 

 

3. Struktur Organisasi BAZNAS 

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo 

 

WAKIL KETUA 

III(BIDANG 

PERENCANAANLAPORA

N & KEUANGAN 

As’ad, SE.,M.Ak 

WAKIL KETUA II 

(BIDANGPENDAYAGUNAN 

&PENDISTRBUSIAN) 

DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd 

STAF 

 Ratu Humaerah, A.Md 

 NilaIndrasari 

KEPALA BIDANG 

SDM,UMUM&ADMINIS

TRASI 

WAKIL KETUA 

IV(BIDANG SDM, UMUM 

&ADMINISTRASI 

Firman Saleh, S.Ag. 

STAF 

 

 Ibrahim,ST 

 Meilya Yahya 

 Sukri, S.Ud 

 Musafir, S.Ag. 
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4. Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo 

a. Ketua BAZNAS Kota Palopo 

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

ditingkat kabupaten/kota; 

2) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan 

sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi 

dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan 

3) Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan 

rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala 

provinsi dikabupaten/kota; 

4) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan 

5) Satuan audit internal. 

b. Wakil Ketua I : 

1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat; 

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki; 

3) Pelaksanaan kampanye zakat; 

4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat; 

5) Pelaksanaan pelayanan muzakki; 

6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; 

7) Penyususnan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; 

8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; 

dan 

9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/Kota. 
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c.   Wakil Ketua II : 

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik; 

3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 

4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat; 

5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat; dan 

6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat 

kabupaten/Kota. 

d. Wakil Ketua III : 

1) Penyiapan penyusunan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota; 

2) Penyusunan rencana tahunan BAZNASkabupaten/Kota; 

3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat 

kabupaten/Kota; 

4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/Kota; 

5) Pelaksanaan akuntansi BAZNASkabupaten/Kota; 

6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS 

kabupaten/Kota; dan 

7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkatkabupaten/Kota. 

e.   Wakil Ketua IV : 

1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/Kota; 

2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/Kota; 
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3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/Kota; 

4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNASkabupaten/Kota; 

5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/Kota; 

6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS kabupaten/Kota; 

7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

kabupaten/Kota; 

8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset 

BAZNAS kabupaten/Kota; dan 

9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di 

kabupaten/Kota. 

f.   Satuan Audit Internal : 

1) Penyiapan program audit; 

2) Pelaksanaan audit; 

3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS; 

4) Penyusunan laporan hasil audit; dan 

Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. 

5. Program Kerja 

 Program kerja BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 adalah sebagai 

berikut: 

a. Palopo Sejahtera 
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Program ini merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dengan 

memberikan modal bantuan usaha, agar dapat membantu dalam menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. 

b. Palopo Cerdas (sosial) 

Program ini merupakan bantiuan pendidikan yang diberikan oleh Baznas. 

Biasanya diberikan dalam bentuk beasiswa bagi anak yang tidak mampu, 

menyekolahkan anak muallaf dipesantren, memberikan bantuan kepada penghapal 

Al-quran dan bantuan kepada guru mengaji. 

c. Palopo Sehat (Sosial) 

Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada kaum yang belum 

beruntung melalui beberapa kegiatan kesehatan seperti operasi katarak, sunnatan 

massal dengan bekerja sama dengan klinik kesehatan. 

d. Palopo Peduli (Saosial) 

Program ini memeberikan dalam bentuk bantuan sosial seperti bencana 

alam, bantuan pemeliharaan masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan kepada 

mustahik. 

e. Palopo Taqwa (Advokasi dan dakwah) 

Program ini merupakan pembinaan keagamaan, contohnya kepada 

muallaf. Melalui program ini para muallaf akan diberikan pemahaman atau 

pembelajaran mengenai akidah, taharah (bersuci), tata cara shalat, mengaji, serta 

tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi pengurus masjid.69 

B. Hasil dan Pembahasan  

                                                           
 69Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo 
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1.  Implementasi Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo 

 Berbicara tentang implementasi pendistribusian zakat, hal ini bisa 

dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan wakil ketua II yang menjadi peran 

pentingdalam penerapan pendistribusian zakat dan didukung dengan hasil 

wawancara ketua, staf, dan mustahik. 

 Implementasi adalah usaha-usaha yang diterapkan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulai70 

 Secara garis besarnya, implementasi pendistribusian zakat, infak, dan 

shadaqah yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan dibagi 

menjadi dua metode yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif 

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM 

selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa:71 

Implementasi dan metode pendistribusian zakat yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kota Palopo terdapat 2 cara/metode, yakni penyaluran yang 

bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran yang 

bersifat konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang 

sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik 

sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat 

yang sifatnyaberkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas 

mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha atau peralatan 

usaha sehingga dapat meningkat taraf hidupnya. 

 

 Penerapan pendistribusian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu 

penugasan, koordinasi, motivasi dan mengarahkan, sebagai berikut: 

                                                           
70Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627  
71Drs. H. Muchtar Basyir, MM, Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara Tanggal 24 

Desember 2021 
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a. Penugasan/Instruksi Pendistribusian Zakat 

 Kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, 

perintah wajib zakat turun di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi 

Saw.Kewajibanya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan. Kewajiban zakat 

semakin diperkuat di madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk. 

 Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau 

pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya 

yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah 

kepada Nabi Muhammad Saw, agar nabi memungut zakat dari harta orang-orang 

kaya.72 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, 

M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:73 

“Menjadi keputusan Badan Amil Zakat Nasional melalui undang-undang 

dan syariat islam dalam melaksanakan pendistribusian zakat, karena 

didalam Al-Quran sudah ditentukan siapa yang menjadi amil dan siapa yang 

menjadi Mustahik. Dan menjadi objek zakat produktif adalah fakir, miskin, 

dan mualaf pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari 8 

asnaf yang sudah ditentukan AL-Quran dan tidak dibatasi, namun untuk 

sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang menjadi 

prioritasnya agar terselesaikan.” 

  

 Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesuai ketentuan syariat islam 

bahwasanya 8 asnaf yang dipercaya untuk mendistribusikan zakat yaitu fakir, 

miskin, Amil zakat, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil, tetapi di 

                                                           
72Yusuf Wibisono, mengelola zakat Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 

242 
73DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
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Kota Palopo sendiri tidak keseluruhan 8 asnaf ini (dapat dilihat pada tabel 

lampiran), berdasarkan pernyataan Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd 

selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:74 

 “Di Kota Palopo asnaf tidak semua ada jadi kita lihat asnaf yang ada: 

fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin” 

 Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan 

Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah yang personalia pengurusnya terdiriri atas ulama, cendekiawan, tokoh 

masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga ini ditugaskan untuk sebagai 

lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memperdayakan 

para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat 

diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh 

karena itu diperlukan peran dari lembaga tersebut. 

Hasil wawancara peneliti dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd 

selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:75 

“Untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan adalah Amil, Amil 

dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk langsung oleh 

pemerintah” 

                                                           
74DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
75DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
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Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah/9:60 bahwa mustahik 

zakat adalah fakir, miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, raqib, fi sabilillah dan ibnu 

sabil. Mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, oleh 

karenannya tujuan diberikan zakat ialah agar dapat memperbaiki kehidupan 

ekonomi mereka menjadi lebih baik.  

Dalam hal ini diperkuat dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 

Tahun 2014 Tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat 1 dan 2 

bahwa Baznas Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang 

berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat ditingkat Provinsi. 

Dan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan umat, 

maka distribusi zakat harus dupayakan agar lebih berpengaruh dalam mengangkat 

taraf hidup orang-orang miskin. Dana zakat yang terkumpul menjadi sumber dana 

yang berpotensi dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dana zakat tidak 

hanya dibagikan dalam bentuk konsumtif, namun dibagikan pula secara produtif. 

Distribusi zakat produktif diharapkan lebih berpengaruh terhadap 

peningkatan taraf hidup golongan fakir miskin, jika dibandingkan dengan 

distribusi dalam bentuk konsumtif yang cenderung menciptakan ketergantungan 

asnaf kepada dana zakat.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara wawancara 

peneliti dengan Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II 

dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:76 

                                                           
76DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
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Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menererus akan tetapi 

juga diperdayakan atau didistribusikan secara produktif , maka dengan 

keputusan munas 2017 bahwa pendistribusian zakat 60% untuk 

pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif dan itu dipatuhi oleh 

seluruh Baznas, baik itu kabupaten maupun provinsi diseluruh indonesia, 

dan ini merupakan komitmen kita bersama.” 

 

Selain itu, pendistribusianya zakat melalui 5 program yang telah disusun oleh 

Baznas Kota Palopo. Di antaranya: 

Pertama, Program Palopo Cerdas. Program Palopo Cerdas ini adalah 

untuk menyelenggarakan dan membantu pelayanan Pendidikan dan 

Pemberdayaan kepada Masyarakat. Program Palopo Cerdas ini fokus terhadap 

pemberian pelayanan yang berhubungan dengan pendidikan bagi masyarakat, 

mulai dari TK,SD, SMP, SMA/Sederajat maupun S1. Pemberian paket kesetaraan 

sampai biaya pendidikan bagi mereka yang butuh sekolah. Dengan adanya 

Program Palopo Cerdas ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo 

berharap dapat membantu masyarakat dalam masalah pembiayaan pendidikan 

mereka, dan terciptanya masyarakat Palopo yang cerdas akan spiritual, intelektual, 

dan berkarakter.  

Kedua, Program Palopo Sehat. Program ini merupakan kegiatan 

memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 

 Ketiga, Program Palopo Peduli. Program ini dilakukan dalam rangka 

memberikan kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana 

dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang 

bersangkutan. 



57 
 

 
 

Keempat, Program Palopo Taqwa. Program ini adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamanaan dan syi'ar agama di 

tengah masyarakat Kota Palopo yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat 

keberagamaan serta diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota 

Palopo semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat Kelurahan, 

tingkat Kecamatan dan Kota Palopo semakin meningkat. 

Kelima, Program Palopo Sejahtera. Program ini adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan derajat 

masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. 

 Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Meilya Yahya, 

SE selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa:77 

“Adapun pendistribusian zakat melalui 5 program yang telah direncanakan 

oleh pihak Baznas, yaitu: palopo sejahtera, palopo cerdas, palopo taqwa, 

palopo sehat dan palopo peduli. Dalam pendistribusiannya pihak Baznas 

menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif, dengan program 

inilah Baznas menyalurkan dana zakatnya.”  

 

Pemberian bantuan dalam bentuk konsumtif ini sedikit banyaknya telah 

dirasakan manfaatnya oleh mereka yang betul-betul membutuhkan seperti yang 

diungkapkan oleh Hasrawati, salah seorang mustahik dari golongan miskin 

mengatakan: 

“Saya memiliki suami dan 4 orang anak, pekerjaan sebagai karyawan di 

rumah makan, sedangkan suami saya bekerja sebagai tukang ojek. 

Penghasilan kasar sekitar 1.000.000-1.500.000 perbulan, sangat jauh dari 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya 

bantuan dari Baznas Kota Palopo sedikit banyaknya telah membantu 

meringankan beban hidup, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari dan keperluan anak sekolah.”78 

                                                           
77 Meilya Yahya, SE, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara 

Tanggal 27 Desember 2021 
78Hasrawati, Mustahik Golongan Miskin, Wawancara Tanggal 29 Desember 2021  
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Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwasanya Baznas Kota 

Palopo melakukan tugasnya yaitu mendistribusikan zakat sesuai dengan undang-

undang yang ada serta berlandaskan dalil Al-Quran. Selain pendistribusian 

konsumtif Baznas juga melakukan pendistribusian secara produktif yaitu 

pemberian modal kepada para mustahik 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa 

Baznas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang No.23 

Tahun 2011 juga peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat., pada pasal 3 

bagian b yaitu: pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat, serta yang menjadi prioritas Baznas dalam pendistribusiana dalah kelompok 

fakir dan miskin. Dan juga berdasarkan dalil Al-Quran, selain itu Baznas juga 

yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. 

b. Koordinasi Pendistribusian Zakat  

 Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, 

saling bantu-membantu dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta 

tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja 

(unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang 

mendorong diperlukan adanya kerjasama. 

 Adapun ciri-ciri koordinasi yang baik adalah terletak pada pimpinan 

dimana untuk mengatur karyawan pimpinlajh yang bertanggung jawab melalui 

arahannya. Serta kerjasama dan masukan pegawai sangat dibutuhkan guna sebagai 

masukan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya proses yang terus 
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menerus (continues proces), artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam 

rangka tercapainya tujuan organisasi, yaitu selaras dengan visi dan misi yang ada 

dilembaga tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, 

M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:79 

“Koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya 

tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disini kami 

juga saling bekerjasama agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa 

melupakan tugas dan fungsinya masing-masing” 

 

Selain itu Baznas Palopo juga melakukan pengkoordinasian kepada ketua 

Baznas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan visi dan 

misi Baznas. Hal ini akan mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. 

Sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 03 Tahun 2014 Tentang 

Organisasi dan Tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pasal 15 

bagian f yaitu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

tingkat provinsi.80 

 Koordinasi atau kerjasama juga dilakukan Baznas Palopo dengan 

Baznas Pusat guna mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. 

Dan ini merupakan koordinasi vertikal yaitu penyelarasan kerjasama secara 

harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-

lembaga lain.  

                                                           
79DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
80https://Pusat Baznas.Go.id. diakses pada Tanggal 26 Desember 2021 
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Dari hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd 

selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:81 

 “Sebelum mendistribusikan zakat pihak Baznas menyusun RKAT 

(Rencana kerja anggaran tahunan), ini merupakan kesepakatan bersama dan 

menjadi tolak ukur Baznas Palopo. Dimana Baznas mempunyai target dalam 

satu tahunnya, misalnya dalam tahun ini ditargetkan adalah 3 milyar maka 

harus membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui 

bahwa dengan koordinasi sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi agar 

pegawai dan pemimpin saling bekerjasama dalam melakukan tugas yang selaras 

dengan visi dan misi. Dan baznas Palopo juga melakukan koordinasi vertikal 

dimana Baznas Palopo menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan 

Baznas Pusat sehingga dapat menjalankan beberapa program atau kegitan yang 

sudah direncanakan yang sesuai dengan tujuan. 

c. Motivasi Pelaksanaan Pendistribusian Zakat  

 Motivasi dapat diartikan dengan usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya82 

 Kehidupan bersama yang merupakan Rahmatan Lil’Alamin merupakan 

cita-cita dari setiap individu muslim, dan hal ini dapat dicapai diantaranya dengan 

melakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran islam di tengah 

kehidupan masyarakat. Baznas merupakan organisasi dan pengelolaan zakat 

                                                           
81DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
82http://kbbi.web.id diakses pada Tanggal 26 Desember 2021 
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secara profesional, ini merupakan salah satu diantaranya yang insya Allah juga 

melupakan model dakwah bil haal yang sangat efektif. 

 Sesuai dengan visinya yaitu menjadi pusat pengumpulan dan 

pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan 

umat Indonesia. Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan 

zakat. Karena di dalam zakat tersebut terdapat hak orang-orang yang sangat 

membutuhkan dan harus dibantu.  

 Juga mengingat tugas Amil zakat yang harus mengingatkan masyarakat 

Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat 

yaitu membayar zakat yang salah satunya berpijak kepada seruan Qs. At-Taubah: 

130 yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna memberikan dan 

menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka.” 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Baznas Palopo memiliki 

motivasi yang sangat tinggi dalam menyalurkan dana zakatnya, karena menjadi 

lembaga amil zakat yang melakukan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dan 

Undang-undang dan ingin meningkatkan manfaat akad untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan pemberantas kemiskinan, selain itu Baznas Palopo 

juga gencar dalam mensosialisasikan tentang lembaga Baznas dan program-

programnya agar masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa Baznas Palopo 

benar-benar lembaga amil yang terpercaya83 

                                                           
83Observasi di BAZNAS Palopo Pada Tanggal 24 Desember 2021  
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Dari hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd 

selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo 

mengatakan bahwa:84 

“Tentu saja kami mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk selalu 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Baznas juga program-

program yang ada, dengan begitu masyarakat akan lebih paham dan 

mengerti. Pada tahun 2020 kemarin dana ZIS meningkat 30% dengan 

program dan sosialisasi yang baik, dan tahun ini mempunyai target untuk 

menghimpun dana zakat ± 4 milyar, namun baru dipertengahan tahun sudah 

melebihi target dan meningkat ± 50%. Dengan begitu kepercayaan 

masyarakat sekarang terhadap Baznas sudah meningkat.” 

 

 Pendistribusian yang dilakukan baznas tidak hanya konsumtif namun 

produktif dimana para mustahik menerima modal usaha, modal yang diberikan 

sesuai dengan usaha yang dilakukan para mustahik karena dengan melakukan 

pendistribusian secara produktif dapat dirasakan manfaatnya yaitu menjadi solusi 

untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun 

masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dilakukan secara 

optimal  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM 

selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa:85 

“Pemberian bantuan produktif ada 2 macam. Yang pertama yakni pemberian 

bantuan modal untuk pertama kali, dana tersebut tidak dikembalikan lagi 

tapi betul-betul menjadi modal usaha yang bersangkutan, dengan harapan 

bantuan modal usaha tersebut mampu mengembangkan usahanya bahkan 

diharapkan ke depannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahik, 

tapi sudah berubah menjadi muzakki. Yang kedua, yakni pemberian bantuan 

modal untuk yang kedua kalinya, pemberian ini dalam bentuk pinjaman tapi 

tidak berbunga, dikembalikan dalam jangka waktuyang telah disepakati, dan 

                                                           
84DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 

 85Drs. H. Muchtar Basyir, MM.,Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 24 

Desember 2021 
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biasanya pinjaman yang kedua ini disertai dengan agunan, bisa dalam 

bentuk BPKB motor atau Surat tanah, agar yang bersangkutan punya 

tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam” 

 

Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif 

berupa bantuan modal usaha pada tahun 2021 terdiri dari 2 tahap, yaitu pada tahap 

pertama berjumlah 53 orang penerima manfaat dengan dana 

tersalurkanRp.162.000.000,-  dan tahap kedua berjumlah 68 orang penerima 

manfaat dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp.226.500.000.,- (Tabel 

penerima dapat dilihat pada lampiran). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di ketahui bahwa 

Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, 

karena melihat visi dan misi Baznas, dan juga ingin membantu masyarakat untuk 

sadar. Sebagai umat beragama Muslim yang belum membayar zakat maka 

hukumnya wajib karena ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat 

dan sholat. 

d.  Mengarahkan  

Mengarahkan (directing) merupakan fungsi manajemen, dimana 

merupakan suatu tindakan dan upaya agar semua anggota kelompok bisa berusaha 

untuk mendapatkan tujuan yang telah sesuai dengan perencanaan manajerial dan 

usaha.86 

 Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki beban tanggung jawab 

di pundaknya, sehingga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan dalam 

                                                           
86 https://s2.universitassuryadarma.ac.id/2019/06/13/pengertian-dan-fungsi-

manajemen/Di akses pada tanggal 23 Desember 2021  
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menjalankan suatu tanggung jawabnya seorang pemimpin harus memberikan arah 

tujuan dalam melakukan aktivitas. 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwa: sesuai dengan 

fungsi kepemimpinan, ketua Baznas Bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM selalu 

memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada para 

anggotanya, agar terlaksana sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional 

No 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, bagian II 

Susunan Organisasi (Pasal 6 dan 7), bagian III ketua dan wakil ketua (Pasal 8 dan 

9). 

 Bagian IV bidang pengumpulan (Pasal 10, 11, dan 12), bagian V 

bidang pendistribusian dan pendayagunaan (Pasal 13, 14 dan 15), bagian VI 

perencanaan keuangan dan pelaporan (Pasal 16, 17, dan 18), bagian VII 

administrasi, sumberdaya manusia dan umum (Pasal 19, 20, dan 21), dan bagian 

ke VIII satuan audit internal (Pasal 22, 23, dan 24), dan juga memberikan 

masukan –masukan kepada para anggotanya agar lebih menunjang prestasi 

kerjanya.87 

 Selain itu Baznas juga selalu memberikan arahan yang positif bagi 

penerima zakat sebelum menerima zakat agar mereka tidak menyalahgunakan 

uang tersebut. Dan juga memberikan motivasi hidup kepada mustahik agar 

hidupnya lebih terarah dan tidak selamanya menjadi mustahik tetapi kedepannya 

bisa menjadi muzakki. 

                                                           
87Observasi Di Baznas Palopo Pada Tanggal 24 Desember 2021 
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Hal ini diperkuat oleh Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil 

ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan 

bahwa:88 

“Mengenai pengarahan Ketua Baznas selalu memberikan arahan dan 

bimbingan kepada pegawai dan stafnya agar selalu melakukan tugasnya 

dengan baik, dan tujuan bersama dapat tercapai dengan baik.” 

 

 Tetapi arahan dan pembinaan kepada para mustahik penerima modal 

usaha tidak ada pembinaan secara khusus tetapi mereka memaksimalkan untuk 

datang ketempat mereka untuk mengigatkan infaknya. 

Hal ini diperkuat Meilya Yahya, SE selaku staf bagian pendistribusian 

mengatakan bahwa:89 

“Pembinaan bagi mustahik tidak ada yang khusus hanya saja monitoring 

yaitu setiap bulan staff yang bertugas datang ketempat mereka agar selalu 

terjalin silaturahmi dengan pelaku usaha dan selalu memberikan nasehat 

atau motivasi kepada mereka serta mengingatkan agar membayar infaknya 

karena dibalik rezeki yang kita dapatkan ada hak orang lain yang lebih 

membutuhkan tetapi mereka tidak dipaksa untuk membayarnya jika ada 

alhamdulillah dan jika tidak ada tidak apa-apa” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di ketahui bahwa 

terdapat pengarahan dari ketua Baznas Palopo mengenai tugas-tugas yang 

diberikannya, selain memberikan tugas ketua Baznas juga memberikan masukan 

serta motivasi agar para anggotanya lebih semangat dan bertanggung jawab dalam 

bekerja. Mengenai pembinaan para mustahik. 

2. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada 

BAZNAS Kota Palopo 

                                                           
88DR. Abdul Muin Razmal, M.PD., Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, 

Tanggal 23 Desember 2021 
89Meilya Yahya, SE, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara 

Tanggal 27 Desember 2021 
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Adapaun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat yang 

telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, antara lain: 

a.  Pemberian Bantuan Modal Usaha 

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa salah satu 

bentuk implementasi pendistribsian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota 

Palopo sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberian 

bantuan modal Usaha.Pemberian bantuan ini diberikan kepada para mustahik 

yang memiliki dasar usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup untuk 

mengembangkan usahanya, seperti penjual es buah, penjual sembako, penjual kue, 

dan lain-lain. 

 Adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat berupa 

bantuan modal usaha pada tahun 2021, sebagaimana data yang peneliti dapatkan 

dari BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 2 tahap, yaitu pada tahap pertama 

berjumlah 53 orang penerima dengan jumlah dana yang disalurkan Rp. 

162.000.000 dan tahap kedua berjumlah 68 orang penerima dengan dana yang 

disalurkan   adalah      Rp.226.500.000.90 (Tabel penerima bantuan terlampir).  

Pemberian bantuan modal usaha ini betul-betul telah dirasakan manfaatnya 

oleh para mustahik yang menerima.Betapa tidak, pemberian bantuan tersebut telah 

meningkatkan pendapatan mereka serta membuat usaha mereka semakin 

berkembang. Bahkan ada beberapa mustahik penerima telah mengeluarkan 

infaqnya dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Palopo. 

                                                           
 90DR. Abd. Muin Razmal, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 23 

Desember 2021 
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Berikut ini peneliti tampilkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik 

penerima bantuan modal usaha, sebagai berikut: 

Pertama, ibu Tini, S.Sos. Yang tinggal di Jalan Elang No. 36 Perumnas 

Balandai yang memiliki usaha menjual nasi kuning. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti, ibuTini, S.Sos. Memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota 

Palopo sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang mana dana tersebut 

digunakan untuk menambah perputaran modal usaha jualan nasi kuning yang 

sudah ada sebelumnya. Ibu Tini sebelum menerima bantuan modal usaha dari 

BAZNAS Kota Palopo, memiliki penghasilan rata-rata Rp.300.000 (Tiga Ratus 

Ribu Rupiah) perbulannya. Nah, setelah menerima bantuan modal usaha, 

penghasilannya mengalami peningkatan rata-rata Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu 

Rupiah) perbulannya. Beliau sangat bersyukur telah menerima bantuan modal 

usaha dari BAZNAS Kota Palopo, dengan harapan usahanya bisa berkembang dan 

mudah-mudahan ke depan bisa memperoleh suntikan modal usaha tambahan.91 

 Kedua, Ibu Sunianti, tinggal di Perumahan Jati Mas II Kelurahan 

To’bulung, yang memiliki usaha jualan es buah dan minuman. Berdasarkan hasil 

wawancara Peneliti, ibu Sunianti memperoleh bantuan modal usaha dari 

BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang 

digunakan untuk menambah modal usaha jualan es buah dan minuman yang sudah 

dijalankan sebelumnya. Adapun jumlah penghasilan rata-rata yang diperolehnya 

sebelum menerima bantuan modal usaha adalah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) 

perbulan. Setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo, 

                                                           
 91Tini, S.Sos., Penjual Nasi Kuning, Wawancara, Tanggal 29 Desember 2021 
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penghasilannya meningkat rata-rata Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) 

perbulan. Walaupun penghasilan rata-rata tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan, namun kami tetap bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh 

BAZNAS. Memang usaha jual es buah dan minuman terkadang terjadi fluktuatif, 

hal itu tergantung kondisi dan cuaca.Kalau lagi musim kemarau terkadang 

pembeli meningkat, tetapi kalau lagi musim hujan terkadang pembeli sangat sepi, 

apalagi dalam masa pandemi ini, betul-betul terasa sekali pembeli tidak seperti 

biasanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kota 

Palopo yang telah memberikan bantuan, semoga ke depan kami bisa mendapatkan 

suntikan dana lagi.92 

Ketiga, Bapak Sahir M., yang tinggal di Jalan Cempaka No. 27 Balandai, 

yang memiliki usaha jualan barang campuran. Berdasarkan hasil wawancara 

tertulis dana yang diperoleh sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). 

Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membantu modal usaha dalam hal 

menambah jenis barang jualan. Adapun penghasilan yang diperoleh sebelum 

mendapatkan bantuan modal usaha kurang lebih Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu 

Rupiah) perhari. Setelah menerima bantuan, pendapatan perharinya hamper tidak 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid-19. 

Kebetulan segmen pembelinya kebanyakan dari mahasiswa, sedangkan selama 

masa pandemi covid-19 berlangsung kebanyakan mahassiswa diliburkan, otomatis 

sangat berpengaruh dengan jumlah pembeli yang dating berbelanja.  Hanya saja, 

bantuan modal usaha yang diterima tersebut cukup membantu dalam peningkatan 

                                                           
 92Sunianti, Penjual Es Buah dan Minuman, Wawancara, Tanggal  29 Desember 2021 
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produktivitas dan kesejahteraan karena dengan dana tersebut dapat membantu 

menmbah jenis barang jualan.93 

Keempat, Ibu Syamsidar yang tinggal di Jalan Yos Sudarso Islamic 

Centre Palopo, yang memiliki usaha jualan es kelapa. Berdasarkan data hasil 

wawancara tertulis, ibu Syamsidar memperoleh dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga 

Juta Rupiah) yang sesuai dengan jumlah pengajuan awalnya. Usaha ibu Syamsidar 

telah lama dijalankan dengan penghasilan rata-rata Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu 

Rupiah) perbulan. Setelah mendapatkan bantuan, pendapatan perbulannya tidak 

terlalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena lokasi tempatnya 

menjual cukup banyak penjual yang sama. Apalagi beberapa bulan terakhir cuaca 

tidak bersahabat alias sering hujan yang menyebabkan kurangnya pembeli. Tapi 

pemberian bantuan tersebut sangat membantu dalam peningkatan produktivitas 

dan kesejahteraan cukup, termasuk dana tersebut dipergunakan untuk menambah 

jumlah tempat duduk dan menata tempat jualan supaya lebih menarik pembeli 

untuk datang.94 

Kelima, Ibu Rosmini yang tinggal di Jalan Perumnas Benteng Kota Palopo, 

memiliki usaha jual somay dan minuman di Jalan Lingkar Palopo. Berdasarkan 

hasil wawancara tertulis dana bantuan modal usaha yang diperoleh dari BAZNAS 

Kota Palopo sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan untuk 

menambah bantuan modal usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Sebelum 

menerima bantuan, penghasilan rata-rata sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu 

Rupiah) perbulannya. Hanya saja setelah menerima bantuan, jumlah pengahasilan 

                                                           
 93Sahir M., Penjual Barang Campuran, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021 

 94Syamsidar, Penjual Es Kelapa, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021 
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rata-rata perbulannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini 

disebabkan karena suasana pandemi covid-19 yang membatasi pergerakan 

manusia, yang otomatis mempengaruhi jumlah pembeli yang datang. Walaupun 

tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian dana bantuan modal usaha tersebut 

cukup membantu dalam peningkatan produktivitas karena dananya bisa digunakan 

untuk keperluan berjualan.95 

Memperhatikan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan 

modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui zakat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program 

tersebut cukup membantu bagi pelaku usaha ekonomi kecil di mana dengan 

bantuantersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam hal 

meningkatkan produktivitas dan penghasilannya, walaupun tentu dipahami bahwa 

jumlah bantuanyang mereka terima masih sangat terbatas. 

b.   Bantuan Mesin Jahit 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat tidak hanya 

bertumpu pada pemberian modal usaha saja, akan tetapi menyesuaikan dengan 

kebutuhan para mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan ke Kantor 

BAZNAS Kota Palopo. Salah satunya adalah pemberian bantuan mesin jahit. 

Pemberian bantuan ini di samping memang karena permohonan yang 

bersangkutan, juga bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik yang telah 

dirintis sebelumnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup atau 

kesejahteraan mustahik secara nyata. 

                                                           
 95Rosmini, Penjual Somay dan Minuman, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021 
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 Untuk tahun 2021 menurut informasi yang peneliti dapatkan dari 

BAZNAS Kota Palopo, ternyata hanya ada 5 permohonan bantuan mesin 

jahit,mungkin karena rata-rata tukang jahit yang ada di Kota Palopo khususnya 

mereka yang tergolong mustahik telah menerima bantuan mesin jahit pada tahun-

tahun sebelumnya.96 

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo 

melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bahwa nama-nama 

penerima bantuan modal usaha berupa mesin jahit sebanyak 5 (lima) orang (Data 

Penerima Terlampir), semuanya merasa bersyukur atas bantuan mesin jahit yang 

diterimanya. Itu oleh karena keberadaan mesin jahit tersebut sedikit banyak telah 

menambah pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Priska Dwi Ananda, 

salah seorang penerima bantuan mesin jahit mengatakan: 

Bantuan mesin jahit yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo sangat 

membantu usaha dan pekerjaan saya, karena dengan adanya bantuan mesin 

jahit yang baru ini semakin memperlancar pekerjaan saya di mana 

sebenarnya saya sudah punya mesin tapi sudah tua dan sering rusak, 

sehingga menghambat dan memperlambat pekerjaan saya. Alhamdulillah, 

dengan mesin jahit yang baru ini semakin mempercepat pekerjaan saya 

sehingga pesanan pelanggan lebih cepat selesai.97 

 

 Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang 

penerima bantuan mesin jahit tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian bantuan mesin jahit bagi pelaku usaha kecil sangat bermanfaat untuk 

pengembangan usaha mereka. 

c. Bantuan Gerobak 

                                                           
 96Meilya Yahya, SE., Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 

Wawancara, Tanggal 27 Desember 2021 

 97Priska Dwi Ananda, Tukang Jahit Pakaian, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021 
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Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat 

yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan gerobak. 

Bantuan gerobak diberikan kepada mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, 

seperti penjual es buah, penjual kue tradisional, penjual nasi kuning, penjual 

minuman dan makanan ringan, dan lain-lain. 

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo 

pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ternyata pada tahun 2021 

tidak ada permohonan bantuan gerobak yang masuk yang menyebabkan tidak ada 

pemberian bantuan gerobak. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun-tahun 

sebelumnya telah disalurkan beberapa unit bantuan gerobak.98 

 Untuk tahun 2018 ada sekitar 13 orang yang mendapatkan bantuan 

gerobak (Data Penerima Terlampir) dari Baznas Kota Palopo. Kesemuanya telah 

merasakan manfaat dari bantuan gerobak tersebut untuk sarana mereka berjualan, 

seperti jual kue, es buah, makanan siap saji, dan lain-lain. 

 Menurut Ibu Salma, salah seorang penerima bantuan gerobak dari 

BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa : 

Bantuan gerobak tersebut betul-betul sangat membantu dan memudahkan 

dalam berjualan, terutama lebih tertata dengan rapi, lebih bersih, lebih 

menarik, sehingga para pembeli merasa senang dan nyaman ketika sedang 

membeli. Intinya barang dagangan lebih higienis dan lebih sehat.99 

 

 Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang 

penerima bantuan gerobak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program 

pemberian bantuan gerobak yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo sangat 

                                                           
 98Sukri, S.Ud.,Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara, 

Tanggal 30 Desember 2021 

 99Salma, Penerima Bantuan Gerobak, Wawancara, Tanggal 29 Desember 2021 
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dirasakan manfaatnya oleh para penerima, sehingga dagangan mereka semakin 

tertata rapih dan pembeli semakin banyak yang berminat.  

d. Bantuan Hewan Ternak 

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh 

Pengurus BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan hewan ternak. 

Bantuan hewan ternak diberikan sesuai dengan permohonan yang masuk. Selama 

ini, bantuan hewan ternak yang diberikan terdiri dari sapi dan kambing. Hanya 

saja, pemberian bantuan hewan ternak tidak berkesinambungan setiap tahun. 

Pada tahun 2021, tidak ada pemberian bantuan hewan ternak yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo. Menurut Bapak Drs. H. Muchtar Basyir 

(Ketua Baznas Kota Palopo), tidak adanya pemberian bantuan hewan ternak pada 

tahun 2021, di samping karena memang sangat minim permohonan yang masuk, 

Pengurus BAZNAS juga sangat selektif memberikan bantuan ini karena 

berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pengurus hanya satu orang saja yang 

sukses mengembangbiakkan hewan ternak yang telah diberikan, yang lainnya 

hilang tak berbekas.100 

Menurut Syarifuddin, salah seorang penerima bantuan hewan ternak berupa 

2 ekor sapi (jantan dan betina alias 1 pasang) mengatakan bahwa: 

Bantuanhewan ternak yang saya terima pada tahun 2010 sudah mampu 

berkembang biak sampai sekarang hingga 10 ekor. Olehnya itu, saya sangat 

berterima kasih kepada Pengurus BAZNAS Kota Palopo yang telah 

memberikan bantuan hewan ternak yang sedikit banyaknya telah 

memberikan peningkatan taraf hidup khususnya dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.101 

                                                           
100Drs. H. Muchtar Basyir, MM., Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 24 

Desember 2021 
101Syarifuddin, Penerima Bantuan Hewan Ternak, Wawancara, Tanggal 31 Desember 

2021 
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 Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang 

penerima bantuan hewan ternak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian bantuan hewan ternak yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palopo 

sangat baik dan bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat mustahik. 

e. Bantuan Becak 

Salah satu juga program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh 

Pengurus BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan becak. Pemberian 

bantuan ini tentunya juga mengacu kepada permohonan yang dimasukkan oleh 

yang bersangkutan serta berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pengurus. 

Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan tersebut bisa tepat guna dan tepat 

sasaran. 

Sehubungan dengan Kota Palopo sebagai kota jasa, maka keberadaan 

kendaraan transportasi sangat masyarakat butuhkan, termasuk salah satunya 

adalah becak. Hanya saja, dengan maraknya kendaraan transportasi modern 

sekarang ini seperti Bemor (becak motor), Gojek yang sifatnya pemesanan online, 

membuat keberadaan becak menjadi tersisih. Hal ini berakibat masyarakatsemakin 

sedikit menggunakan kendaraan becak dan beralih ke kendaraan yang lebih 

modern. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM 

selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa:102 

 salah seorang penerima bantuan becak pada tahun 2021 hanya 1 orang yang 

diberikan bantuan becak, hal tersebut disebabkan karena keberadaan becak 

                                                           
102Drs. H. Muchtar Basyir, MM., Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 24 

Desember 2021 
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di Kota Palopo semakin hari semakin terpinggirkan. Padahal sesungguhnya 

becak ini dari sisi kesehatan sangat baik karena tidak menimbulkan polusi 

udara. Namun demikian, bilamana ada masyarakat yang mengajukan 

permohonan bantuan becak dan setelah kita survey yang bersangkutan 

memenuhi syarat, pasti kita akan bantu. 

 

Menurut Sudirman, salah seorang penerima bantuan becak mengatakan 

bahwa:103 

 “Keberadaan becak sekarang ini sudah terpinggirkan oleh Ojek motor. 

Olehnya itu, becak kami tidak terlalu banyak mencari penumpang, tapi lebih 

digunakan untuk mengangkut barang dagangan para pedagang di pasar. 

Kadang mengangkut tomat, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain.” 

 

 Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang 

penerima bantuan becak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian 

bantuan becak kepada para mustahik sedikit banyaknya telah merubah taraf 

ekonomi mereka, walaupun tidak dapat dipungkiri keberadaan becak sekarang ini 

sudah mulai terpinggirkan oleh Bemor dan ojek online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103Sudirman, Penerima Bantuan Becak, Wawancara, Tanggal 31 Dsember 2021  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, berikut ini peneliti akan 

menarik beberapa kesimpulan: 

1. Implementasi atau metode pendistribusian zakat yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kota Palopo terdapat 2 cara/metode, yakni penyaluran yang 

bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran 

yang bersifat konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada 

mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk 

kesejahteraan mustahik, sedangkan pendistribusian secara produktif adalah 

penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat 

meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti 

pemberian modal usaha atau peralatan usaha sehingga dapat meningkatkan 

taraf hidupnya. Dan pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan 

oleh Baznas Palopo sesuai dengan syariat islam dan Undang-undang yang 

ada, yang didalamnya terdapat beberapa aspek: 

a. Penugasan: bahwa Baznas yang dibentuk oleh pemerintah sebagai 

lembaga amil zakat yang mendapat tugas dalam menghimpun, 

mengelola, mendistribusikan, dan memperdayakan dana zakat. 

b. Koordinasi: Baznas Juga melakukan Koordinasi atau kerjasama antar 

pemimpin dan para anggotanya agar supaya mempermudah tujuan 
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bersama, selain itu juga membangun komunikasi yang baik. 

c. Motivasi: Baznas mempunyai Motivasi yang tinggi dalam 

mendistribusikan dana zakatnya, karena melihat visi dan misi Baznas, 

dan juga ingin membantu masyarakat untuk sadar akan kewajiban 

untuk membayar zakat. 

d. Pengarahan: terdapat arahan dan motivasi yang diberikan oleh ketua 

Baznas kepada para anggota agar mereka melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan tugas dan juga tanggungjawabnya. 

2. Adapaun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Palopo, antara lain : 

a. Pemberian bantuan modal usaha; 

b. Pemberian bantuan mesin jahit; 

c. Pemberian bantuan gerobak; 

d. Pemberian bantuan hewan ternak; 

e. Pemberian bantuan becak. 

B. Saran-Saran 

 Selanjutnya, melalui kesempatan ini peneliti akan menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Mengingat belum maksimalnya pengumpulan zakat melalui Baznas Kota 

Palopo, terutama zakat mal, sepertinya diperlukan regulasi tambahan 

untuk menambah daya dorong pengumpulan zakat mal, salah satunya 

adalah Perda Zakat. Salah satu poin penting yang harus diatur dalam Perda 
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tersebut adalah terkait sanksi bagi mereka yang enggan mengeluarkan 

zakatnya. 

2. Pentingnya juga diatur pemberian reward terhadap perusahaan atau badan 

hukum atau perorangan yang rutin mengeluarkan zakat hartanya. Salah 

satu reward yang bisa diberikan kepada mereka adalah pengurangan atau 

mungkin penghapusan kewajiban pajak. Sistem penghapusan pajak bagi 

mereka yang rutin membayar zakat itu sudah diberlakukan di beberapa 

negara tetangga, salah satunya adalah Malaysia. 

3. Pentingnya secara berkesinambungan pengurus Baznas melakukan 

sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara 

online maupun offline, baik melalui media cetak maupun elektronik, 

dengan tujuan mengubah kesadaran masyakarat untuk mau mengeluarkan 

zakat hartanya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Tabel 4.2 Data Muzakki BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 

Sumber : Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Palopo (Novita Sari S.Pd) 

Tabel 4.3 Penerimaan dana Zakat Tahun 2021  

 

NO Bulan Zakat    Infak & Sedekah 

1 Januari 83.849.734 23.444.125 

2 Februari 102.239.409 28.710.518 

3 Maret 72.638.117 21.059.620 

4 April 238.769.157 35.132.120 

5 Mei 326.463.817 525.364.577 

6 Juni 103.926.373 72.148.620 

7 Juli 77.226.931 19.373.620 

8 Agustus 79.948.231 22.796.620 

9 September 96.828.790 23.501.620 

10 Oktober 76.758.650 22.018.620 

11 Nopember 99.931.580 25.956.620 

12 Desember 76.534.105 25.149.620 

 Jumlah 1.429.114.894 844.656.300 

Sumber data: Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Palopo (Novita Sari S.Pd.)

 
No 

Muzakki 

Profesi Jumlah 

1 PT 3 PT 

2 PNS 286 Orang 

3 Guru 348 Orang 

4 Pegawai Swasta 83 Orang 

5 Dokter 7 Orang 

6 Tidak disebutkan 64 Orang 

7 Pimpinan & DS BAZNAS 7 Orang 

Total 799 Muzakki 
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Tabel 4.4. Data Pendistribusian kepada Mustahik Tahun 2021 

NO 
KELOMPOK 

PENDISTRIBUSIAN 

JUMLAH 

MUSTAHIK 
JUMLAH 

PENDISTRIBUSIAN 
KET 

1 Fakir 1 orang Rp.            1.500.000,-  

2 Miskin 2.619 orang Rp.         806.051.750,-  

3 Muallaf 93 orang Rp.          66.297.375,-  

4 Gharimin 21 orang Rp.          43.300.000,-  

5 Fii Sabilillah - -  

6 Ibnu Sabil - -  

7 Palopo Sejahtera 125 orang Rp.        493.495.000,-  

8 Palopo Cerdas 12 orang Rp.          65.300.000,-  

9 Palopo Sehat 7 orang Rp.          34.486.500,-  

10 Palopo Takwa 129 orang Rp.        711.466.100,-  

11 Palopo Peduli 164 orang Rp.        280.084.500,-  

 Jumlah 3171 orang Rp.2.501.981.225,-  

Sumber data: BidangPendistribusian dan PendayagunaanBAZNAS Kota Palopo 

(Meilya Yahya, SE) 

 

Tabel 4.5 Data Penerima Zakat Produktif tahap I Tahun 2021 

 

 

No 

 

Nama 

 

Alamat 

 

Jenis Usaha 

 

Yang 

diterima 

1. Yani Muhammad, S. 

Pd.I 
Jl. Tappong Baru Jual Es Kelapa 3,000,000 

2. 
Rubina Jl. Datuk Sulaiman 

Jual Makanan dan 

Minuman 
3,000,000 

3. A. Nurhaeni Jl. Datuk Sulaiman Jual Ikan 3,000,000 

4. Sunarti Jl. Datuk Sulaiman Parut Kelapa 3,500,000 

5. Sainuddin Jl. Benteng Raya Jual Beli Ayam 3,000,000 

6. Jefri Jl. Mungkasa Jual Terang Bulan 3,000,000 

7. 
Mallombasi Jl. Sulawesi XXI 

Jual Kurma dan Pupuk 

Organik 
3,500,000 
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8. 
Sarni Jl. Yos Sudarso 

Jual Makanan dan Jual 

Campuran 
3,000,000 

9. Andi Dajeng 

Rimarianti 
BTN Merdeka Jual Roti 4,500,000 

10. Jufri Jl. Datuk Sulaiman Jual Karton 3,000,000 

11. Ernawati Bumi Permata Benteng Jual Makanan Jadi 3,000,000 

12. Nurlianti Jln. Datuk Sulaiman Jual Kue 3,000,000 

13. Umami Sukri Jl. Andi Nyiwi Jual Barang Campuran 3,000,000 

14. Niar Ilyas Jl. Anggrek Jual Barang Campuran 3,500,000 

15. 
Maryam Marlang Jl. KH. A. Dahlan 

Jual Nasi Kuning dan 

Pisang Ijo 
3,000,000 

16. Jumaeni.S Jl. Pajalesang Lrg.2 Jual kerupuk bawang 3,000,000 

17. Nawawi Yusuf Jl. Pajalesang Jual Barang Campuran 3,500,000 

18. Dahniar Jl. Kelapa Jual Makanan dan Kue 3,000,000 

19. Masniah Jl. Salak Jual Makanan 3,000,000 

20. Amirullah Jl. Salak Jual Makanan Ringan 3,000,000 

21. 
Jurahman Jln. Ambe 

Jual perhiasan dan 

service jam tangan 
3,000,000 

22. Yusharni Lahar / H. 

Usman Djumady.S 
Jln. Ambe nona Lrg.1 

KerIpik pisang dan 

keripik bawang 
2,500,000 

24. Nusrianti Jl. Mekar Jual Sayur 2,500,000 

25. Erniawati Anwar Jl. Idrus Kambau Jual Barang Campuran 3,000,000 

26. Muslimin Jl. KH. M. Razak Lr 1 Menjual Kurma 3,000,000 

27. 
Hasti Jl. Idrus Kambau 

Jual Gorengan dan 

Pop Ice 
3,000,000 

28. Sri Muliati, A.Mk Jl. Pemuda I Menjahit Pekaian 4,000,000 

30. Alam Nasjrah, AM Jl. Pemuda Jual Barang Campuran 3,500,000 

31. Rika Baso Jl. Pemuda Jual Barang Campuran 3,000,000 

32. Syaripuddin BTN. Citra Graha Jual Sayur Keliling 3,000,000 

33. Saenab Perum Imbara Jual Bubur Kacang Ijo 3,000,000 

34. 
Risma Perum. Imbara II 

Jual Minuman dan 

Somay 
3,000,000 

36. Mawar Jl. Sungai Cerekang Jual Pakaian Jadi 3,000,000 

37. Muliati Majid Jl. Sungai Cerekang 22 Jual Pisang Goreng 2,000,000 
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38. Nani M. Jl. Coklat Jual kue 2,500,000 

39. St. Aminah Jl. A. Pangerang Menjual Kue 3,000,000 

40. Khadijah Salsabila 

Thaha 

Jl. Batara Lattu Jual Barang Campuran 3,000,000 

42. Ratiah Jl. Sultan Hasanuddin Jual Beras 3,500,000 

43. Raodah Fitri Jl. Tandi Pau III Jual Kapurung 2,500,000 

44. Sri Hastuti Saputri Jl. Pongsimpin Jual Pulsa 3,000,000 

45. Ratna Lempangan Jual Makanan dan 

Minuman 

3,000,000 

46.  

Hatijah Har 

 

Jl. Pongsimpin 

Menjual Kue Tradional 

(Bagia & Baje) 

 

3,000,000 

47. Muh. Amiruddin Jl. Bitti Jual Minuman 3,000,000 

49. 
Nurmaida Jl. Bitti 

Menjual Barang 

Campuran 
3,000,000 

50. Andi Abriady, A. 

Md. Kom 

 

Jl. Merpati Induk 

 

Jual Burger 

3,000,000 

&Gerobak 

BAZNAS 

51. Sunianti Perum. Jati Mas II 5 Jual Es Buah 3,000,000 

52. Mono Perum. Pondok Bahagia Jual Makan Jadi dan 

Barang Campuran 

3,000,000 

53. Suryati BPP. RSS Jual Sayur Masak 2,500,000 

54. Drs. Raesul BTN Nyiur Permai Menjahit 3,800,000 

  JUMLAH 162.000.000.-  

Sumber Data : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

(Meilya Yahya, SE) 
 

Tabel 4.6 Data Penerima Zakat Produktif II Tahun 2021 

 

No Nama Alamat Jenis Usaha Yang 

diterima 

1. Priska Dwi 

Ananda. A 

Jl. Mungkajang Lingk. 

Bora 
Menjahit Pakaian 3,700,000 

2. Nenih Nurhaeni Perum.Imbara Usaha jual buah 3,500,000 

3. Hamria Jl. Pongsimpin Jual Barang Campuran 3,500,000 

4. Darmawati Jl. Khm. Razak Jual Sayur Dan Bawang 3,500,000 

5. Muh. Raihan Mufli I. Jl. Yusuf Arif Menjahit 3,500,000 

6. Marsal Jl. Andi Jemma Menjahit Sepatu 3,500,000 
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7. Mizbahullah Jln. Andi Kambo Jual Campuran 3,000,000 

8. Ahmad B Dsn Pontiku Jual Ikan Keliling 3,700,000 

9. Umrah Buntu Lobo Jual Sayuran 3,500,000 

10 
Umar. HS 

Pemudah Perum Citra 

Graha 
Usaha Bengkel Motor 4,000,000 

11 
Siti Hatirah 

Jl. Elang No. 602 
Menjahit 4,300,000 

12 
Widiastuti JL. Sungai Cerekang 

Jual Bakwan dan 

Minuman Dingin 
3,000,000 

13 Dirman. M Jl. Jenderal sudirman Kebun Merica 7,500,000 

14 
Rosdiana 

PERUM. Pondok 

Bahagia 
Barang Campuran 3,000,000 

15 Sri Suparmi Jl. Batara LR 3 Jual Jamu dan Somay 3,500,000 

16 Haisah Jl. Jenderal sudirman Menjual Makanan Jadi 2,500,000 

17 
Irawati Majid JL. Sungai Cerekang 

Jual Sup Ubi dan 

Minuman Dingin 
3,000,000 

18 
Karmila Yanto Jl. Datuk Sulaiman 

Jual Kue Dan Es Buah, 

Pisang Ijo 
3,000,000 

19 
Rahmawati Jl. Yos Sudarso 

Menjual Nasi Kuning 

Dan Sokko Begadang 
2,500,000 

20 Sri Nilam Maharani Jl. Salak RT/RW Jual Siomay Keliling 3,000,000 

21 Jaena Ibrahim Perum Bumi Takkalala Usaha Jual Kue 2,500,000 

22 M. Rotib Jl. Pemuda Komplek Somay Keliling 2,500,000 

23 Sadriyanti Perum Bumi Takkalala Usaha Jual Kue 2,500,000 

24 Risma Jl. Datuk Sulaiman Jual Minuman Dingin 3,000,000 

25 Hatija Tetewaka/sampoddo Jual Barang Campuran 3,000,000 

26 Thamrin Jl. Yos Sudarso Menjual Ikan di TPI 4,000,000 

27 H. Muhammad Tang Jl. Benteng Raya Jual Barang Campuran 3,000,000 

28 Hendra Jl. Mungkajang Perbengkelan 5,000,000 

29 Yuli Kalarinding Jl. Rajawali Lr 13 A Jualan Ikan & Pakaian 4,000,000 

30 Risna Jl.JEND ,Sudirman Jual ayam potong 3,000,000 

31 Subaedah JL.Andi Kaddiraja Jual Beli Barang Bekas 3,000,000 

32 Abdi Jl. Tomangambari Pembuatan Perahu dan 

rumput laut katonik 

4,000,000 

33 Muh. Abd. Ghani Jl. Lasaktia Radja Jual campuran 3,000,000 

34 Suriani JL. Kijang II BPP RSS Jual Bakso 3,000,000 
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35 Eko Suharno JL. Kedondong Jual Barang Campuran 3,000,000 

36 Hasna Umar JL. Bangau VII Jual Barang Campuran 3,500,000 

37 Hajeria JL. Bitti Jual Campuran 3,000,000 

38 Ida Royani Lempangan Jual Barang Campuran 3,500,000. 

39 Waldi Al Munawar Murante Jual Somay 3,000,000. 

40 Jumriani Jl. Opu Tohalide Menjual kue 3,000,000. 

41 Suarni Jl. Opu Tohalide Menjual makanan 3,000,000. 

42 Muhammad Zainuddin 

Hardin 

Tondok Tangnga Budidaya Ikan Mas 4,000,000. 

43 Ahmad Yusuf Likumario Budidaya Ikan Mas 4,000,000. 

44 Tini, S.Sos JL. Enggang Bara Jual Nasi Kuning 3,000,000. 

45 
Hamda Hamid JL. Sultan Hasanuddin 

Jual Beli Barang 

Campuran dan Pakaian 
4,000,000. 

46 Sumarni JL. Sultan Hasanuddin Jual Beli Barang 

Campuran 

3,500,000. 

47 Nur Fattah JL. Sultan Hasanuddin Jual Barang Online/Online 

Shop 

3,500,000. 

48 Nuraini Jl. Sungai Pareman II Jual Beli Barang 

Campuran 

3,000,000 

49 Lalu Syaban Jl. DR. Ratulangi Jual Mainan Anak-Anak 3,000,000 

50 Zakiah Jl. Dr. Ratulangi Jual Makanan & Minuman 3,000,000 

51 Sari Wulan Jl. Andi Achmad Warung Kopi & Minuman 3,000,000 

52 Andi Siti Nurhidayanti Jl. Andi Achmad Usah Jual Barang 

Campuran 

3,000,000 

53 Salma Perum Citra Graha Jual Barang Campuran 2,500,000 

54 Syamsidar  Jl. Yos Sudarso Jual Es Kelapa 3,000,000 

55 Jusmiati Jl. Pemuda II Jual Barang Campuran 3,000,000 

56 
Samripa JL. Bitti 

Jual Online Dange dan 

Gula Merah 
3,500,000 

57 Marlina JL. Bitti Katering Rumahan 3,500,000 

58 St.Rabiathul 

Adawiah.S 
PERUM. BPP RSS Jual Campuran 4,000,000 

59 Andi Anda Pribadi Jl. Tani Lereng Gunng Jual Roti 3,000,000 

60 Nurhayati Jl. Andi Kati Jual Barang Campuran 3,500,000 

61 Harmawati Jl. Patiandjala Jual Sagu 3,500,000 

62 Made Darma Perum Citra Graha Jual Barang Campuran 4,000,000 
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63 Mardyana Jl Opu DG Mapunna Usaha jual gorengan 3,000,000 

64 Saintang Jl.ISLAMIC CENTER Jual ice cream 3,000,000 

65 Hayani Jl.opu dg .Mapunna Jual Usaha Ikan 3,000,000 

66 
Sappaile 

Perum BTN Citra 

Graha 
Jual Barang Campuran 3,500,000 

67 Rahma JL.DR.Ratulangi Jual Kue Bagea 3,500,000 

68 
Mulhan JL. Sungai Angkona 

Jual Minuman Dingin 

dan Siomay 
3,000,000 

69 Sakir JL. Sungai Cerekang Dekorasi Pengantin 3,000,000 

 Jumlah  226,500,000  

 

Sumber Data : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

(Meilya Yahya, SE) 
 

Tabel. 4.7. Data Penerima Bantuan Mesin Jahit 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PEKERJAAN 
NILAI 

BANTUAN 

1 Sri Muliati, A.Mk Jl. Pemuda I Menjahit Pakaian 4,000,000 

2 Drs. Raesul BTN Nyiur Permai Menjahit Pakaian 3,800,000 

3 Priska Dwi Ananda Jl. Mungkajang 

Lingk. Bora 
Menjahit Pakaian 3,700,000 

4 Muh. Raihan Mufli  Jl. Yusuf Arif Menjahit Pakaian 3,500,000 

5 
Siti Hatirah 

Jl. Elang No. 602 
Menjahit Pakaian 4,300,000 

Sumber data : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

(Meilya Yahya, SE) 
 

Tabel 4.8. Data Penerima Bantuan Gerobak 

NO NAMA ALAMAT JENIS USAHA 

1 RAFIKA DEFRETES 
Jl. Durian Wara Permai No.4 

Kel.Lagaligo Kec.Wara 
Jual Kapurung 

2 RATNA MUSTARING 
Komp SMA 5, RT 006/RW 001 

Kel.Takkalala Kec.Wara Selatan 
Jual Es Buah 

3 MEGARIA 
Lelong, RT/004 RW/004 Kel.Jaya 

Kec.Telluwanua 
Jual Kue 
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4 JUMIATI 
Lelong, RT/004 RW/004 Kel.Jaya 

Kec.Telluwanua 
Jual Kue 

5 HAYATI 
Lelong, RT/004 RW/004 Kel.Jaya 

Kec.Telluwanua 
Jual Kue 

6 MUH. ISHAQ 
Jl. Andi Nyiwi  RT 001 /RW 003 

Kel.Salotellue Kec. Wara Timur 

Jual Kue 

 

7 ROSDIANA GENDA 

JL. Andi Djemma N0.11 E 

RT/RW 001/002 Kel. 

Amassangan Kec. Wara 

Jual kue Buroncong 

8 SAPTAREA NOVILA 
JL. Andi Djemma N0.11 E RT/RW 

001/002 Kel. Amassangan Kec. Wara 
Jual kue Buroncong 

9 
NURHAYATI 

SYAHRIR 
Jl. Andi Machulau No.7 RT/RW 008/004 

Kel. Batupasi Kec. Wara Utara 

Penjual nasi kuning 

dan kue 

10 
ENDANG 

KUSMAWATI 

Jl. Jendaral  RT/RW 004/004 Kel. 

Songka Kec. Wara Selatan 

Penjual makanan dan 

minuman ringan 

11 SALMA 
BPP Blok E19 RT/RW 002/004 

Kel. Pajalesang Kec. Wara 
Penjual manisan buah 

12 SITI RAIHANUN Jl. Ambe Nona Palopo Penjual nasi kuning 

13 JUHANA 

JL. Andi Djemma RT/RW 

001/004 Kel Surutanga Kec. Wara 

Timur 

Penjual minuman 

dingin ( pop ice) 

Sumber Data : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

(Meilya Yahya, SE) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan : 

1. Ketua Baznas Kota Palopo 

2. Wakil Ketua (Bidang Pendistribusian) 

3. Pengurus/staf  Baznas Kota Palopo 

4. Mustahik 

 

Pertanyaan untuk Ketua Baznas Kota Palopo 

1. Bagaimana impelementasi pendistribusian zakat pada Baznas Kota Palopo? 

2. Apa saja bentuk Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota 

Palopo? 

3. Berapa bentuk bantuan Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh 

Baznas Kota Palopo? 

Pertanyaan untuk Wakil Ketua (Bidang Pendistribusian) 

1. Apakah Pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan syari’at Islam? 

2. Siapa saja yang berhak mendapat dana zakat tersebut? 

3. Apakah dibaznas ini sudah mendistribusikan semuanya kepada orang yang 

berhak mendapatkanya? 

4. Apa saja bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Zakat Pada 

Baznas Kota Palopo? 

5. Apa saja yang dilakukan Baznas Kota Palopo dalam upaya pendistribusian 

Zakat yang maksimal? 

6. bagaimana proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota 

Palopo? 

7. Siapa saja objek Penyaluran Zakat secara Produktif, adakah batasannya? 

8. Adakah pembinaan khusus bagi mustahik yang menerima dana zakat? 

9. Usaha apa saja yang dilakukan Baznas untuk meyakinkan masyarakat 

menegenai pendsitribusian dana zakat? 

10. Apa saja evaluasi yang dilakukan Baznas dalam pelaksanaan pendistribusian 

dana zakat? 

11. Apa saja harapan Baznas terhadap mustahik yang menerima dana zakat? 

 

Pertanyaan untuk pengurus/staf Baznas Kota Palopo 

 

1. Apa saja bentuk penghimpunan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo? 

2. Apa saja program yang di jalankan oleh Baznas Kota Palopo? 

3. Adakah pembinaan khusus yang bagi mustahik yang menerima dana zakat? 
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Pertanyaan untuk Mustahik  

 

1. Apa yang anda ketahui tentang Baznas Kota Palopo? 

2. Berapa jumlah  zakat yang anda terima dari Baznas Kota Palopo? 

3. Berapa penghasilan Ibu/Bapak sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas 

Kota Palopo? 

4. Bagaimana Keadaan Ibu/Bapak setelah menerima modal usaha dari Baznas 

Kota Palopo? 

5. Apakah dana zakat yang diberikan kepada Ibu/Bapak sudah cukum membantu? 

6. Apa Ibu/Bapak sudah pernah berinfak ke Baznas Kota Palopo? 

7. Apa Harapan mustahik terhadap Baznas Kota Palopo? 
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KANTOR BAZNAS KOTA PALOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wawancara dengan Bapak Drs. H. Muchtar Basyir, mm Ketua Baznas Kota 

Palopo)  
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(Wawancara dengan Bapak DR. Abdul Muin Razma, M.Pd selaku Wakil Ketua 

Bidang Pendistribusian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan staf Ibu Meilya Yahya, SE) 
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(Wawancara dengan Mustahik, Bapak Sahir M Usaha Jualan barang campuran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Mustahik, Ibu Sunianti Usaha jual es buah dan minuman)
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(Wwawancara dengan mustahik, Ibu Syamsidar Usaha jual es kelapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Mustahik, Ibu Tini, S.Sos Usaha jualan nasi kuning) 
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(Wawancara dengan mustahik, Ibu Rosmini usaha jualan somay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Mustahik, Ibu Priska Dwi Ananda Bantuan Mesin Jahit) 
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(Wawancara dengan Mustahik, Ibu Salma Bantuan Gerobak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Mustahik, Bapak Sudirman Bantuan Becak) 
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(Wawancara dengan Mustahik, Bapak Syarifuddin Bantuan Binatang Ternak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wawancara dengan mustahik golongan miskin Ibu Hasrawati) 
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