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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Program 

Gambar 3.  Cover Proposal 

Program Ekspedisi Zakat untuk Maluku  

Penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah kurangnya akses 

terhadap kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, 

dan listrik). Menurut data Kemenkes tahun 2014 jumlah tenaga kesehatan di 

Maluku hanya 1% dari jumlah total tenaga kesehatan di Indonesia, menurut 

penuturan Wagub Maluku Zeth Sahuburua bahwa ada rumah sakit dan 

puskesmas di sejumlah pulau di Maluku, belum memiliki tenaga dokter. 

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masyarakat pesisir dan 

pulau−pulau terpencil di Maluku masih banyak yang kesulitan mendapatkan 
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pelayanan kesehatan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan cuaca yang 

seringkali tidak bersahabat. Penduduk di daerah 3T (terluar, terdepan dan 

tertinggal) masih banyak yang belum terjangkau fasilitas layanan kesehatan. 

Selain tenaga kesehatan, rendahnya pengetahuan dasar masyarakat 

tentang kesehatan juga menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. WHO 

Global Tuberculosis Report 2016 menyatakan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat kedua dengan jumlah kasus tuberkulosis (TB) terbanyak di dunia. 

TB merupakan penyebab kematian nomor empat setelah penyakit 

kardiovaskuler. Berdasarkan hasil survei, diperkirakan setiap tahun ada 1 juta 

kasus baru TB di Indonesia. Ironisnya masyarakat Indonesia hingga saat ini 

masih banyak yang tidak sadar bahkan tidak tahu tentang TB dan bagaimana 

mengakses cara pengobatannya. Sedangkan berdasarkan hasil data survei 

tercatat hanya 26% dari populasi umum yang dapat mengidentifikasi tanda 

dan gejala TB. Selanjutnya hanya 19% yang mengetahui bahwa TB bisa 

diobati secara gratis. 

Apabila satu orang yang tidak terdeteksi dan tidak menjalani 

pengobatan dapat menularkan TB pada 10−15 orang lainnya dalam 1 tahun 

kontak dekat. Rendahnya pengetahuan mengenai TB mengakibatkan 

penderita terlambat dalam mencari pengobatan atau bahkan tidak berobat 

sama sekali. Hal tersevut otomatis berkontribusi pada tingginya kasus baru 

TB di Indonesia. 
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Program Ekspedisi Zakat untuk Maluku adalah program yang 

dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di provinsi 

Maluku. Program ini fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan 

preventif, meningkatkan akses bidang kesehatan, perbaikan infrastruktur 

pendidikan dan pemberdayaan petani dan nelayan bagi masyarakat miskin 

yang berada di kawasan 3T. 

Tabel 2. Logframe Program 

Ekspedisi Zakat untuk Maluku 

 Deskripsi  Deskripsi 

Akibat 

1. Masyarakat memiliki 

penghasilan rendah 

2. Kualitas kesehatan 

masyarakat buruk 

3. Terganggunya proses belajar 

mengajar 

4. Terganggunya kegiatan 

masyarakat untuk mengakses 

infrastruktur dasar 

5. Rentannya toleransi antar 

kelompok  

Goals 

1. Penghasilan masyarakat 

meningkat 

2. Kualitas kesehatan 

masyarakat membaik 

3. Lancarnya proses belajar 

mengajar 

4. Mempermudah masyarakat 

dalam mengakses 

infrastruktur dasar 

5. Menguatnya toleransi antar 

kelompok 

Masalah 
Ketimpangan dan kemiskinan di 

Maluku 
Outcome 

Mengurangi tingkat ketimpangan dan 

kemiskinan di Maluku 

Penyebab 

1. Kurangnya akses terhadap 

ekonomi 

2. Kurangnya akses terhadap 

kesehatan 

3. Kurangnya akses terhadap 

pendidikan 

4. Kurangnya akses infrastruktur 

dasar (air bersih, sanitasi, 

listrik) 

5. Kurangnya pembinaan akidah 

Output 

1. Masyarakat memiliki akses 

terhadap pelayanan ekonomi 

2. Masyarakat memiliki akses 

terhadap pelayanan kesehatan 

3. Masyarakat memiliki akses 

terhadap pendidikan 

4. Masyarakat memiliki akses 

terhadap infrastruktur dasar 

5. Masyarakat mendapatkan 

pembinaan akidah yang lebih 

baik 
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Tabel 3. Matriks Logical Framework Analysis 

 Description Indicators Mean of Verification Asumtion 

Goal/ 1. Penghasilan masyarakat 

meningkat 

2. Kualitas kesehatan masyarakat 

membaik 

3. Lancarnya proses belajar 

mengajar 

4. Mempermudah masyarakat 

dalam mengakses infrastruktur 

dasar 

5. Menguatnya toleransi antar 

kelompok 

   

Outcome/ Mengurangi tingkat ketimpangan dan 

kemiskinan di Maluku 

   

Output/ 1. Masyarakat memiliki akses 

terhadap pelayanan ekonomi 

 

1.1.1. Tersalurkannya bantuan 

kepada 6 kelompok tani 

1.1.2. Tersalurkannya bantuan 

kepada 3 kelompok 

perikanan 

1.1.3. Tersalurkannya bantuan 

sembako untuk 300 Orang  

  

2. Masyarakat memiliki akses 

terhadap pelayanan kesehatan 

dan penerimaan paket sembako 

 

2.1.1. Terlaksananya 1 kali 

promosi kesehatan 

2.1.2. 300 pasien mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

2.1.3. 300 orang mendapatkan 

paket sembako 

  

3. Siswa memiliki akses terhadap 

pendidikan 

3.1.1. 8 Sekolah mendapat 

bantuan sarana dan 
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 perbaikan infrastruktur 

pendidikan 

4. Masyarakat memiliki akses 

terhadap infrastruktur dasar 

(sarana Ibadah) 

 

4.1.1. 12 Rumah Ibadah (2 mesjid 

dan Gereja) mendapat 

sarana Solar Cell 

  

5. Masyarakat mendapatkan 

pembinaan akidah yang lebih 

baik 

5.1.1. Terlaksananya Pembekalan 

Dai 

5.1.2. Tersebarnya 10 Dai di 3 

Pulau Ekspedisi 

5.1.3. Terlaksananya pengajian 

rutin minimal 1 kali dalam 

seminggu 

  

  Input   

Activity 1.1. Pemberdayaan pertanian 

1.2. Pemberdayaan perikanan 

1.1.1. 1 pendamping 

1.1.2. Materi Penyuluhan pertanian 

1.1.3. Modal usaha 

  

 2.1. Promosi Kesehatan 

2.2. Pemeriksaan Kesehatan dan 

Pengobatan 

2.1.1. Sarana medis 

2.1.2. Tenaga medis (dari Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah, Dokter Lokal) 

Data penerima manfaat (by name by 

address), Foto. 

 

 3.1. Save our school 3.1.1. Perbaikan sarana (Pengadaan Air 

bersih, perbaikan kamar mandi) 

3.1.2. Bantuan sarana pendidikan 

(komputer, Laptop. Peralatan olahraga, 

Screen dan Infocus) 

Data sekolah penerima manfaat, foto 

pelaksanaan kegiatan, Berita Acara 

Penyerahan 

 

 4.1. Bantuan fasilitas penerangan tempat 4.1.1. solar cell Data Rumah Ibadah penerima 

manfaat, foto pelaksanaan kegiatan, 
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ibadah Berita Acara Penyerahan 

 5.1. Pembekalan Dai (dengan PWM 

Maluku) 

5.2. Penempatan Dai di 3 Lokasi 

Ekspedisi. 

5.3. Pengajian Rutin Minimal 1 Kali 

seminggu 

5.1.1. Daftar 10 Dai dan lokasi 

penempatan  

5.3.1. Rencana kegiatan Dai 

Laporan Dai, Foto Kegiatan  
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Tabel 4.  

Struktur Organisasi 

Ekspedisi Zakat untuk Maluku 

2018 

 
 



74 

 

 
 

 

Bentuk  Program dalam Ekspedisi Zakat untuk Maluku 

 Gambar 4.  Bentuk Program Ekspedisi Zakat untuk Maluku 

a. Kesehatan 

Menyediakan kapal dengan fasilitas standar medis; Melakukan 

pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis; Serta penyuluhan 

kesehatan guna meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup sehat 

bagi masyarakat pesisir dan pulau−pulau terpencil. 
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b. Pendidikan 

Menyediakan guru bantu sekolah yang kekurangan tenaga 

pengajar; Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui beastudi 

pendidikan; Serta pengadaan fasilitas perpustakaan keliling dan 

bantuan sarana−prasrana pendidikan di pulau−pulau terpencil. 

c. Ekonomi 

Program pemberdayaan berbasis sumber daya lokal untuk 

peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. 

Pada bidang ekonomi, program ini menyelenggarakan 

pemberdayaan bagi petani dan nelayan di Maluku, khususnya di Dusun 

Huameteno Negeri Sepa Kecamatan Amahai (Pulau Seram) untuk 

pemberdayaan petani, sedangkan untuk pemberdayaan nelayan 

program ini diselenggarakan di Negeri Kulur, Saparua. 

Berdasarkan LFA (Logical Framework Analysis) yang telah 

dibuat, yang melatarbelakangi program pemberdayaan ialah 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rentannya toleransi antar 

kelompok. Hal tersebut menyebabkan permasalahan ketimpangan dan 

kemiskinan di Maluku. Dengan demikian, tujuan program 

pemberdayaan yaitu: penghasilan masyarakat meningkat dan 

menguatnya toleransi antar kelompok sehingga berkurangnya tingkat 

ketimpangan dan kemiskinan di Maluku dan masyarakat memiliki 

akses terhadap pelayanan ekonomi. 
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d. Dakwah 

Pengiriman tenaga dakwah dan guru agama di pulau−pulau 

terpencil yang membutuhkan. 

e. Sosial Kemanusiaan 

Mewujudkan kemandirian energi melalui bantuan akses (solar 

cell) bagi masyarakat yang belum memperoleh akses listrik, bantuan 

sanitasi dan air bersih serta perbaikan  nfrastruktur sekolah yang rusak 

untuk masyarakat di kepulauan terpencil. 

 

B. Pemberdayaan Petani dan Nelayan pada Program Ekspedisi Zakat 

Maluku Lazismu−Baznas dan capaiannya terhadap SDGs  

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi 

pembangunan ekonomi yang mencakup nilai−nilai sosial. Yangmana 

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat 

people−centered, participatory, empowering, and sustainable.1 

Gerakan pemberdayaan yang memiliki pola dasar untuk 

menekankan atas pentingnya power dan berpihak pada kelompok yang 

tidak berdaya. Pusat pola pembangunan dalam pemberdayaan berada pada 

rakyat dan bertujuan menjadikan masyarakat yang mandiri.2 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang untuk melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau memampukan dan 

memandirikan masyarakat. 

                                                           
1Aprillia Tharesia dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 91. 
2Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 72. 
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Strategi dalam kegiatan dapat dilakukan demi memberikan 

motivasi pada masyarakat, dan juga untuk menggali potensi untuk dapat 

meningkatkan dan kesejahteraan pada masyarakat. Pengembangan 

pemberdayaan masyarakat bisa diupayakan dengan strategi−strategi yang 

sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada masyarakat. 

Strategi kerja menjadi landasan dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ini penting adanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Berdasarkan hasil wawancara dan KAK pemberdayaan petani dan nelayan 

pada program ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas mereka 

menggunakan beberapa strategi dan tahapan dalam menjalankan program 

demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu3:  

1. Melakukan assesment awal sesuai dengan aktivitas program yang 

meliputi bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan ekonomi pertanian 

dan nelayan serta bantuan lain (paket sembako dan solar cell). 

2. Melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait, seperti dinas 

kesehatan, majelis di Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, PTM 

untuk bersinergi dalam program 

3. Aktualisasi kegiatan 

Aktualisasi program pada pemberdayaan petani, meliputi beberapa 

kegiatan di dalamnya, yaitu4: 

a. Asesmen terkait program kepada petani di dusun Huamateno 

                                                           
3 Wawancara dengan Bapak Aditya Reffiyanto, selaku Project Officer I dalam tim 

program Lazismu, tanggal 19 Februari 2019. 
4 Wawancara dengan Bapak Abdul Latif Kelihu, selaku pendamping petani dari MPM 

Muhammadiyah Maluku, tanggal 29 Januari 2019. 
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b. Kunjungan ke negeri 

c. Koordinasi pembuatan kelompok 

d. Berdiskusi kepada calon petani yang diberdayakan terkait 3 hal: 

bercocok tanam jagung manis, bercocok tanam tomat dan 

beternak itik petelur. Dengan memberikan materi menggunakan 

PPT dan membuka tanya jawab mengenai teknik budidaya, 

e. Kepastian lahan, 

f. Pembagian bibit sesuai permintaan, 

g. Aktualisasi kegiatan, 

h. Monev. 

Aktualisasi dalam program pemberdayaan nelayan diantaranya5: 

a. Asesmen dengan melakukan wawancara  kepada pemerintah 

negeri terkait masyarakat setempat untuk mengetahui kegiatan 

nelayan, berapa banyak nelayan yang aktif, apa saja pola 

tangkap ikan, kebutuhan yang dirasa kurang dan sangat 

mendesak untuk dimiliki nelayan, dll. 

b. Pembuatan kelompok nelayan, dan memetakan kebutuhan 

masing−masing kelompok tersebut. 

c. Pembagian alat melaut sesuai kebutuhan masing−masing 

kelompokAktualisasi kegiatan di laut 

d. Monev. 

4. Monitoring dan evaluasi. 

                                                           
5 Wawancara dengan Bapak Isran Tuhuleley, selaku PIC Nelayan, tanggal 31 Januari 

2019. 
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Aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat menurut 

Suharto apabila dilihat dari aktualisasi strategi pemberdayaan petani dan 

nelayan program Ekspedisi Zakat Maluku Lazismu−Baznas, dapat 

tergambar sebagai berikut:6 

a. Motivasi 

Program pemberdayaan dari Lazismu−Baznas merupakan 

suatu dorongan membentuk kelompok untuk mengorganisir dan 

melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang ada di 

sekitar. Kemudian kelompok dimotivasi agar mengikuti kegiatan 

untuk meningkatkan yang dilakukan melalui potensi 

sumber−sumber dan kemampuan−kemampuan yang ada pada 

mereka, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya 

diskusi/asesmen terhadap kelompok terkait pelaksanaan program 

pemberdayaan petani dan nelayan. 

Motivasi pada kelompok petani dilakukan oleh Bapak Abdul 

Latif Kelihu dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang 

bersinergi dan berkontribusi untuk mensukseskan pelaksanaan 

program pemberdayaan petani. Seperti yang ia sampaikan dalam 

wawancara: 

Petani dapat mengelola lahan sesuai dengan minat, sehingga 

mereka merasa memiliki tanggungjawab. Namun demikian 

juga diberikan materi terkait cara bercocok tanam, yaitu 

materi terkait budidaya, pemilihan benih, penyamayan, 

                                                           
6 Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan…, hlm. 170. 
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pengolahan tanah, penanaman, perwatan dan pemeliharaan 

serta panen. 7 

 

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Pengetahuan lokal dari  pengalaman yang telah mereka 

miliki dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar, 

sehingga terciptanya sinergi untuk menjalankan program demi 

tercapainya tujuan. Dengan pelatihan yang dilakukan MPM kepada 

petani membantu masyarakat miskin dalam menciptakan mata 

pencaharian sendiri dengan potensi yang ada wilayahnya. 

Namun demikian, pelatihan hanya dapat dijalankan pada 

program pemberdayaan petani saja. Sebab keterbatasan SDM, tim 

kesulitan untuk mendapatkan penyuluh perikanan yang sesuai 

dengan kebutuhan kegiatan kelompok nelayan, dan terbatasnya 

waktu pelaksanaan program. Seperti yang dikatakan Bapak Isran, 

sebagai PIC nelayan dalam pelaksanaan program: 

Hambatan dalam pelaksanaan program pada nelayan yaitu 

waktu pelaksanaan program yang terlalu singkat, tidak 

adanya SDM yang dapat mengisi penyuluhan,sebagai tim, 

kami susah mencari format apa untuk paska produksi dari 

hasil tangkapan nelayan.8 

                                                           
7 Wawancara dengan Bapak Abdul Latif Kelihu, selaku pendamping petani dari MPM 

Muhammadiyah Maluku, tanggal 29 Januari 2019 
8 Wawancara dengan Bapak Isran Tuhuleley, selaku PIC Nelayan, tanggal 31 Januari 

2019. 
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c. Manajemen diri 

Masing−masing kelompok masyarakat dituntut untuk bisa 

memilih pemimpin dan mengorganisir kegiatan mereka. 

Pendampingan yang berasal dari luar apabila dilakukan di awal 

dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. 

Kemudian kelompok dapat memiliki wewenang sepenuhnya untuk 

menjalankan dan mengorganisir sistem tersebut. 

Pendampingan dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan 

Masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan 

terkait pelaksanaan program pemberdayaan ini sangat membantu 

petani dalam mengatur kegiatan mereka, dengan dibekali 

pengetahuan dasar terkait kegiatan pemberdayaan dan adanya 

diskusi sebelum mereka mengaktualisasikan kegiatan di lapangan.  

d. Mobilisasi Sumberdaya 

Dalam mobilisasi sumberdaya dengan dilandasi dari 

pendapat bahwa setiap individu memiliki potensi sumberdayanya 

sendiri yang apabila dihimpun, secara substansial kehidupan sosial 

maupun ekonomi dapat meningkat. Pengembangan sistem 

penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber, penting 

untuk dijalankan dengan teliti agar anggota berkesempatan sama. 

Hal tersebut dapat mendukung dalam kepemilikan dan pengelolaan 

yang berkelanjutan. 
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Mobilisasi sumberdaya dalam program ini dapat dikatakan 

berhasil pada program pemberdayaan petani, hal ini dirasakan oleh 

kelompok−kelompok petani. Mereka mengatakan bahwa dengan 

adanya program pemberdayaan ini sangat memberikan manfaat, 

mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari−hari dan dapat 

membelanjakan hasil panen untuk membeli modal kembali. 

Sehingga kegiatan pertanian dapat terus berjalan secara 

berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rustam: 

Dengan adanya program ini sangat membantu para petani 

yang awalnya kekurangan modal, sehingga terhambat dalam 

melakukan kegiatan pertanian. Program ini sangat 

memberikan manfaat bagi kami, lahan dapat tertanami, 

petani dapat bekerja kembali dan mendapatkan hasil yang 

dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan dan membeli 

modal untuk bertani kembali.9 

 

Namun demikian, pemberdayaan nelayan masih ada 

beberapa kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya 

mobilisasi sumberdaya. Diantara faktor yang mempengaruhi ialah: 

tidak adanya pendamping yang sesuai dengan kebutuhan program 

mengakibatkan beberapa alat yang diberikan kepada nelayan masih 

kurang optimal dalam penggunaanya. Hal tersebut diakui oleh 

Bapak Isran sebagai PIC nelayan. Selain itu, cuaca/iklim yang 

beresiko untuk melaut, serta terbatasnya waktu pelaksanaan 

program juga mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan 

                                                           
9 Wawancara dengan Bapak Rustam Yunus, selaku Ketua Kelompok Tani Lestari, 

tanggal 29 Januari 2019. 
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pemberdayaan, seperti yang dirasakan oleh nelayan. Meskipun 

begitu, pemberdayaan tetap dapat berjalan berkelanjutan di luar 

waktu/target pelaksanaan program yang telah ditentukan. 

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pentingnya pengorganisasian kelompok−kelompok swadaya 

masyarakat apabila dibarengi dengan upaya meningkatkan 

kemampuan anggota untuk menciptakan dan mempertahankan 

jaringan yang terdiri dari berbagai sistem sosial yang ada 

disekitarnya.  

Dari hasil monitoring dan evaluasi program, mereka 

berpotensi untuk membangun dan mempertahankan jaringan sosial 

yang ada disekitarnya. Hasil pemberdayaan petani yang dinilai 

berhasil, mereka memiliki rencana untuk mengelola hasil panen 

yang dapat meningkatkan nilai jual dan dapat menciptakan 

kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar dengan adanya fasilitas 

mesin pencacah jagung. 

Program ini sangat memberikan pengaruh pada kami, kami 

berharap akan ada keberlanjutan program seperti ini dan 

berharap untuk kedepannya ada mesin pencacah jagung 

untuk meningkatkan nilai jual dan memberikan kesempatan 

kerja bagi masyarakat sekitar. 10 

 

Strategi pemberdayaan petani dan nelayan Maluku oleh 

Lazismu−Baznas apabila dilihat dari aktualisasi kegiatan yang ada pada 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Rustam Yunus, selaku Ketua Kelompok Tani Lestari, 

tanggal 29 Januari 2019. 
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program, maka dapat dilakukan analisis dengan mengacu pada strategi 

pemberdayaan dari buku Totok Mardikanto, yaitu:11 

a. Pemungkinan, dalam memberdayakan masyarakat Maluku, 

Lazismu−Baznas memberdayakan petani di Huameteno dan 

nelayan di Pulau Seram yangmana program tersebut telah 

disesuaikan dengan hasil asesmen sesuai dengan potensi yang 

ada.  

Dengan adanya potensi lahan dan sumberdaya alam yang ada 

memungkinkan masyarakat miskin yang ada di sekitar untuk 

diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat miskin, di daerah 

tersebut masyarakat dikelompokkan untuk diberdayakan dengan 

bertujuan agar mereka dapat kembali memiliki kesempatan 

kerja. Selain itu juga diharapkan mereka dapat secara mandiri 

dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi. 

b. Penguatan pada pemberdayaan petani di Huameteno dilakukan 

dengan adanya diskusi dan pendampingan dari MPM selama 

kegiatan berjalan. Dalam hal ini, pemberdayaan diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri 

masyarakat miskin untuk mendukung kemandirian mereka. 

Dengan penguatan yang telah dilakukan tersebut, diharapkan 

untuk selanjutnya mereka dapat dengan mandiri dan 

                                                           
11 Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan…, hlm. 171. 
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berkelanjutan untuk terus bertani dan mengembangkan hasil 

taninya. 

Sedangkan dalam pemberdayaan nelayan, penguatan dilakukan 

dengan memberikan bantuan alat dengan harapan mereka dapat 

lebih percaya diri untuk melaut dan mendapatkan hasil yang 

lebih banyak.  

c. Perlindungan yang dilakukan dalam program pemberdayaan ini 

dapat ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar lembaga 

terkait, dan adanya komunikasi serta koordinasi dengan 

perangkat setempat. Hal tersebut dilakukan dengan maksud 

untuk menghindari adanya konflik antar kelompok. 

d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan pada  

masyarakat miskin agar dapat menjalankan peranan dan 

tugas−tugas kehidupannya. Pemberdayaan di sini harus dapat 

mendukung masyarakat miskin supaya tidak hanyut pada 

keadaan dan kondisi yang melemah dan terpinggirkan. Dapat 

dilihat dari hasil wawancara bahwa penyokongan dilakukan 

dengan pemberian dukungan alat untuk nelayan dan bibit 

kepada petani disertai adanya diskusi/penyuluhan terkait 

kegiatan yang mendukung pemberdayaan. 

e. Pemeliharaan, artinya mempertahankan situasi yang kondusif 

supaya tetap seimbang antara distribusi kekuasaan dalam 

berbagai kelompok masyarakat. Tiap orang memperoleh 
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kesempatan keselarasan dan keseimbangan dengan adanya 

pemberdayaan. 

Dengan strategi yang dilakukan pada program 

pemberdayaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa program ini 

memberikan kesempatan berusaha untuk memiliki kesempatan 

bekerja melalui pertanian dan nelayan. 

 

Indikator pemberdayaan dapat digunakan dalam melihat fokus dan 

tujuan pemberdayaan secara operasional yang terlihat dari seseorang 

berdaya atau tidak. Apabila ada program pemberdayaan, maka 

aspek−aspek sasaran yang dikonsentrasikan pada perubahan perlu untuk 

dioptimalkan. Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dapat diketahui 

dari berdayanya seseorang dalam kemampuan ekonomi, kemampuan untuk 

mendapatkan akses kemanfaatan atas kesejahteraan, dan kemampuan 

dalam kultural maupun politis.12 

Berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan program 

pemberdayaan, maka program pemberdayaan petani dan nelayan Maluku 

oleh Lazismu−Baznas mencakup:13 

a. Menurunnya angka penduduk miskin khususnya di desa 

Huameteno dan Pulau Seram, 

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang diberdayakan, 

                                                           
12Edi, Membangun…, hlm. 63. 
13Adi Fahrudin, Pemberdayaan…, hlm. 169. 
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c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan usaha mereka 

untuk mengembangkan hasil panen untuk membuka kesempatan 

kerja bagi keluarga miskin di sekitar lingkungannya, selain itu 

nelayan menjual hasil tangkapan laut kepada masyarakat sekitar 

juga dapat membuktikan bahwa mereka peduli terhadap 

lingkungan sekitar. 

d. Kemandirian kelompok meningkat dengan ditandai semakin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, 

menguatnya permodalan kelompok, yaitu mereka dapat 

membelanjakan hasil panen untuk membeli modal untuk 

kembali bertani. 

Meningkatnya kemandirian nelayan dapat dilihat dari 

pengelolaan mereka atas hasil tangkapan untuk dijual ke kota 

Ambon untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Seperti 

yang dikatakan Pak Kaston: 

Program ini memberikan pengaruh terhadap 

pendapatan/kondisi ekonomi, hasil tangkapan ada beberapa 

yang kami jual ke kota ambon, tidak hanya di dalam 

kampung. Untuk meningkatkan pendapatan.14 

                                                           
14 Wawancara dengan Bapak Kaston, selaku nelayan Pulau Seram yang diberdayakan, 

tanggal 30 Januari 2019. 
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e. Kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan meningkat 

dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan keluarga 

miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dasar sosial, 

khususnya pada masyarakat miskin yang telah diberdayakan 

tersebut. 

Pemberdayaan petani dan nelayan di Maluku pada program 

Ekspedisi Zakat yang dilakukan oleh Lazismu−Baznas, apabila diukur 

dari indikator keberhasilan kegiatan pemberdayaan, secara substansial 

program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

program, hal ini ditandai oleh kelompok masyarakat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat mensejahterakan 

masyarakat yang ada disekitarnya dengan berkelanjutannya kegiatan 

pertanian. Meskipun dengan adanya kendala dalam pelaksanaan 

pemberdayaan pada nelayan, namun pemberdayaan tetap dapat 

berjalan. 

Pemberdayaan apabila dilihat dari segi pengembangan dalam 

masyarakat Islam termasuk atas pembelajaran pada masyarakat untuk 

bekerja dengan mandiri dalam melakuan usaha perbaikan kualitas dalam 

hidupnya, baik dalam kesejahteraan maupun keselamatan (dunia dan 

akhirat).15 

Islam menilai kemiskinan yang ada dilihat dari non ekonominya 

seperti kemalasan, kurangnya semangat yang dimiliki dan minimnya 

                                                           
15Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

(Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal 

Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hlm. 427. 
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kemandirian. Dalam hal ini, konsepsi pemberdayaan tidak hanya dari sisi 

ekonomi (meningkatnya pendapatan) tetapi konsep pemberdayaan yang 

juga meliputi pokok−pokok pikiran yang terdepan, seperti apa yang telah 

dicontohkan Rasulullah SAW yaitu “menghapuskan penyebab 

kemiskinan” bukan dari “penghapusan kemiskinan” saja, sehingga 

Lazismu dan Baznas pusat melakukan sinergi program khusus dalam 

pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan dengan beberapa strategi dan 

tahapan, serta tujuan yang telah ditetapkan untuk mengurangi penyebab 

kemiskinan. Dalam pemberdayaan ini  bantuan−bantuan yang diberikan 

tidak bersifat konsumtif atau sementara, namun dengan memberikan 

motivasi, pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumberdaya, dan 

pembangunan jaringan, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengatasi 

permasalahanya sendiri dengan sesuatu yang dimilikinya, sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang ada. 
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Berdasarkan latarbelakang adanya pemberdayaan petani dan 

nelayan Maluku pada program Ekspedisi Zakat Lazismu−Baznas 

mendukung dalam mencapai SDGs pada beberapa tujuan, diantaranya 

ialah: 

a. Tujuan 1 − Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk 

kemiskinan di semua tempat. 

Kemiskinan yang masih terjadi di Maluku, menjadi salah satu 

latarbelakang adanya program yang diadakan oleh Lazismu−Baznas, 

pada tujuan 1 SDGs, yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala 

bentuk di mana pun”. Pemberdayaan petani dan nelayan pada program 

ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas ini masuk dalam tema dalam 

tujuan pertama. 

Capaian dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh 

Lazismu−Baznas yang mendukung dalam tujuan 1, yaitu mengurangi 

masyarakat miskin. 

Berdasarkan hasil asesmen awal hingga tim memutuskan 

untuk melaksanakan program pada daerah tersebut karena 

sesuai dengan indikator yang kami butuhkan, yaitu pada 

masyarakat miskin yang tidak berdaya, namun memiliki 

potensi untuk diberdayakan. Setelah adanya program, 

kondisi ekonomi mereka dapat menjadi lebih baik, dan 

mereka memiliki matapencaharian yang menghasilkan 

untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.16 

 

                                                           
16 Wawancara dengan Bapak Aditya Reffiyanto, selaku Project Officer I dalam tim 

program Lazismu, tanggal 19 Februari 2019. 
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b. Tujuan 2 – Tidak ada kelaparan: Menghapuskan kelaparan, 

memenuhi ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan. 

Banyak faktor penyebab tejadinya kelapara, salah satunya ialah 

kemiskinan. Sejalan dengan tujuan adanya program pemberdayaan 

yang dilaksanakan di Maluku ini memberikan dukungan demi 

mengurangi kemiskinan khususnya di daerah 3T tersebut dengan 

menjalankan pemberdayaan petani dan nelayan yang diharapkan dapat 

berkelanjutan. Hal ini mendukung tujuan SDGs yang ke–2. 

c. Tujuan 3 − Kehidupan sehat dan sejahtera: Meningkatkan hidup 

sehat dan mendukung kesejahteraan pada semua umur. 

Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu 

tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat 

dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. 

Pelaksanaan program ekspedisi zakat Maluku, dalam tujuan 3 lebih 

difokuskan pada bentuk program dalam bidang kesehatan yang juga 

memiliki keterkaitan pada bidang ekonomi. Yaitu sesuai dengan KAK 

dan profil program, di bidang kesehatan program ini menyediakan 

kapal dengan fasilitas standar medis; melakukan pemeriksaan 

kesehatan dan pengobatan gratis; serta penyuluhan kesehatan guna 
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meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup sehat bagi masyarakat 

pesisir dan pulau−pulau terpencil.17 

d. Tujuan 4 − Pendidikan berkualitas: Pastinya pendidikan yang 

berkualitas, layak dan inklusif serta mendukung kesempatan belajar 

seumur hidup untuk semua. 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk 

menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam 

melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi 

dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan 

kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Pelaksanaan 

program ekspedisi zakat Maluku, dalam tujuan 4 lebih difokuskan 

pada bentuk program dalam bidang pendidikan, yaitu dengan 

menyediakan guru bantu sekolah yang kekurangan tenaga pengajar; 

peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui beastudi pendidikan; 

serta pengadaan fasilitas perpustakaan keliling dan bantuan 

sarana−prasrana pendidikan di pulau−pulau terpencil.18 

e. Tujuan 5 − Kesetaraan gender: Tercapai kesetaraan gender dan 

berdayanya perempuan. 

Secara khusus, dalam tujuan 5 tidak dicantumkan dalam program 

ekspedisi zakat Maluku, namun secara tidak langsung pelaksanaan 

program pemberdayaan ini dapat mendukung tujuan 5 apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini melibatkan kaum wanita. 

                                                           
17 Bentuk Program Ekspedisi Zakat untuk Maluku dalam Proposal Program Ekspedisi 

Zakat Maluku. 
18 Ibid., 
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f. Tujuan 6 − Air bersih dan sanitasi yang layak: Terjamin akses atas 

air dan sanitasi. 

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. 

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah 

memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan 

sanitasi.  

Bentuk program di bidang sosial kemanusiaan ini memiliki 

tujuan untuk mewujudkan kemandirian energi melalui bantuan akses 

(solar cell) bagi masyarakat yang belum memperoleh akses listrik, 

bantuan sanitasi dan air bersih serta perbaikan  nfrastruktur sekolah 

yang rusak untuk masyarakat di kepulauan terpencil.19 

g. Tujuan 7 − Energi bersih dan terjangkau: Akses energi yang 

terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern.20 

Masih berkaitan dengan tujuan 6, dalam hal ini bantuan akses 

solar cell mendukung tujuan 7. 

h. Tujuan 8 − Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Adanya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan 

kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi 

seluruh tujuan industri, inovasi dan infrastruktur. 

                                                           
19 Ibid., 
20http://sdgs.bappenas.go.id/ diakses pada hari Jum’at tanggal 09 November 2018 jam 

14.30 WIB. 

 

http://sdgs.bappenas.go.id/
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Pentingnya pekerjaan yang layak untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan difokuskan pada Tujuan ke−8 dengan 

tujuan “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. 

Hasil dari adanya pelaksanaan program pemberdayaan pada 

petani dan nelayan ini memberikan pengaruh, diantaranya: 

1) Menurunnya angka penduduk miskin khususnya di desa 

Huameteno dan Pulau Seram, 

2) Meningkatkan pendapatan masyarakat yang diberdayakan, 

Seperti yang dikatakan dalam wawancara: 

Lahan dapat tertanami, petani dapat bekerja kembali 

dan mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk 

mencukupi kehidupan dan membeli modal untuk bertani 

kembali.21 

 

3) Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan usaha 

mereka untuk mengembangkan hasil panen untuk membuka 

kesempatan kerja bagi keluarga miskin di sekitar 

lingkungannya, selain itu nelayan menjual hasil tangkapan 

laut kepada masyarakat sekitar juga dapat membuktikan 

bahwa mereka peduli terhadap lingkungan sekitar. 

Dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan ekonomi, hasil tangkapan ada 

beberapa yang kami jual ke kota ambon, tidak hanya di 

dalam kampung. Untuk meningkatkan pendapatan.22 

                                                           
21 Wawancara dengan Bapak Rustam Yunus, selaku Ketua Kelompok Tani Lestari, 

tanggal 29 Januari 2019. 
22 Wawancara dengan Bapak Kaston, selaku nelayan Pulau Seram yang diberdayakan, 

tanggal 30 Januari 2019. 
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Hasil tangkapan bisa dijual untuk kehidupan sehari-

hari. Dan juga untuk bahan pangan tetangga sekitar, karena 

tidak ada pasar di negeri kami.23 

 

4) Kemandirian kelompok meningkat dengan ditandai 

semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan 

kelompok, menguatnya permodalan kelompok, yaitu 

mereka dapat membelanjakan hasil panen untuk membeli 

modal untuk kembali bertani. Meningkatnya kemandirian 

nelayan dapat dilihat dari pengelolaan mereka atas hasil 

tangkapan untuk dijual ke kota Ambon untuk mendapatkan 

hasil yang lebih banyak. 

5) Kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan 

meningkat dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan 

keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok 

dan dasar sosial, khususnya pada masyarakat miskin yang 

telah diberdayakan tersebut. 

i. Tujuan 9 − Industri, inovasi dan infrastruktur: Terbangun 

infrastruktur yang kuat, meyakinkan industrialisasi berkelanjutan dan 

mendorong inovasi. 

j. Tujuan 10 − Berkurangnya kesenjangan: Berkurangnya 

kesenjangan baik di dalam maupun di antara negara−negara. 

Perbedaan yang semakin lebar adalah seruan untuk bertindak 

yang membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan tepat untuk 

                                                           
23 Wawancara dengan Bapak Deni, selaku nelayan Pulau Seram yang diberdayakan, 

tanggal 30 Januari 2019. 
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memberdayakan peraih pendapatan pada persentase terbawah dan 

mendorong inklusi ekonomi untuk semua orang tanpa memandang 

jenis kelamin, ras atau etnis. 

Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang 

membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan aturan, 

pengawasan pasar dan institusi finansial, serta mendorong bantuan 

pembangunan dan investasi asing secara langsung pada wilayah-

wilayah yang paling membutuhkan. Lazismu bersama Baznas 

mencoba untuk memberikan fasilitas dengan program Ekspedisi Zakat 

Maluku dengan beberapa program didalamnya untuk mengurangi 

kesenjangan. 

k. Tujuan 11 − Kota dan komunitas berkelanjutan: Menjadikan 

perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan yang berkelanjutan. 

l. Tujuan 12 − Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: 

Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 

m. Tujuan 13 − Penanganan perubahan iklim: Melawan perubahan 

iklim dan dampaknya dengan mengambil langkah penting. 

n. Tujuan 14 − Ekosistem laut: Terlindunginya dan penggunaan 

samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan 

o. Tujuan 15 − Ekosistem daratan: Pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, 

menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan 

kepunahan keanekaragaman hayati. 
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p. Tujuan 16 − Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 

tangguh: Mendukung masyarakat adil, damai, dan inklusif 

q. Tujuan 17 − Kemitraan untuk mencapai tujuan: Kemitraan global 

dihidupkan kembali untuk pembangunan berkelanjutan. 

SDG hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada 

kemitraan. Dalam pelaksanaan program yang merupakan bagian dari 

tugas Lazismu atas 11 rekomendasi muktamar Muhammadiyah untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan, menyusur daerah 3T didukung dengan 

melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait, seperti dinas 

kesehatan, majelis di Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, PTM 

untuk bersinergi agar dapat tercapai tujuan. 

Berdasarkan uraian dari analisis hasil penelitian dan pembahasan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan petani dan 

nelayan Maluku oleh Lazismu−Baznas apabila dianalisis dari indikator 

yang ditetapkan dalam program capaian SDGs, maka program tersebut 

mendukung: 

1) Tujuan 1 − Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk 

kemiskinan di semua tempat. 

2) Tujuan 2 – Tidak ada kelaparan: Menghapuskan kelaparan, 

memenuhi ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan. 
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3) Tujuan 3 − Kehidupan sehat dan sejahtera: Meningkatkan 

hidup sehat dan mendukung kesejahteraan pada semua umur. 

4) Tujuan 5 − Kesetaraan gender: Tercapai kesetaraan gender dan 

berdayanya perempuan. 

5) Tujuan 8 − Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: 

Adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan 

layak bagi seluruh tujuan industri, inovasi dan infrastruktur. 

6) Tujuan 10 − Berkurangnya kesenjangan: Berkurangnya 

kesenjangan baik di dalam maupun di antara negara−negara. 

7) Tujuan 17 − Kemitraan untuk mencapai tujuan: Kemitraan 

global dihidupkan kembali untuk pembangunan berkelanjutan. 

Meskipun indikator SDGs yang ditetapkan oleh PBB merupakan 

capaian secara global. Namun, dari beberapa target capaian dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan petani dan nelayan Maluku oleh 

Lazismu−Baznas mendukung dalam usaha pencapaian tujuan yang 

ditetapkan oleh PBB khususnya di daerah 3T, Maluku. 


