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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Sejarah BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pembentukan BAZNAS DIY bermula dari dibentuknya Badan Amil Zakat Infak 

dan Sedekah (BAZIS) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama 

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama No. 

25/KPTS/1989 tanggal 1 Mei 1989 dengan tujuan untuk menampung dan mengelola 

zakat yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama pada saat itu yang 

kemudian diperluas ke lingkungan pemerintah daerah Provinsi DIY dengan adanya 

keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia 

N0. 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS DIY. Kemudian dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, nama BAZIS ini dirubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat 

Daerah). Seiring dengan disempurnakannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 

BAZDA berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) (BAZNAS DIY, 

2017). 

Dasar hukum yang mendasari BAZNAS DIY adalah: 

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

- Surat Edaran GubernurDIY NO. 451/2252 tentang gerakan ZIS bagi umat 

Islam di DIY. 

- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Zakat. 

- Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014. 

- Surat Edaran Mendagri No. 450. 12/3302/BJ Tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat. 
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- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat 

Penghasilan(BAZNAS DIY, 2017). 

 

2. Visi dan Misi BANZAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

a. Visi BAZNAS DIY 

Terwujudnya BAZNAS yang professional, efektif dan efisien serta terpercaya di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY, 2018). 

b. Misi BAZNAS DIY 

1. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan 

Sedekah); 

2. Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik; 

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 

4. Instensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan 

ZIS; 

5. Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat(BAZNAS 

DIY, 2018). 

 

3. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu 

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS telah 

menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut: 

Kebijakan Mutu 

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan: 

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi 

meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS. 
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3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan 

dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki. 

4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena 

didukung oleh amil zakat yang bekerja secara professional. 

5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil 

BAZNAS (BAZNAS DIY, 2018). 

Tujuan Mutu 

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) 

program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh 

Indonesia. 

2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung 

program bersama pendayagunaan zakat nasional. 

3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui 

penguatan regulasi. 

4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah 

penghimpunan. 

5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama. 

6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan 

mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ. 

7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional. 

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan 

instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi 

sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri. 

9. Penyempurnaan regulasi dan SOP. 

10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya. 

11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi (BAZNAS DIY, 2018). 
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4. Struktur Organisasi 

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.309/KEP/2015 

tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas DIY Periode 2015–2020, sesuai amanah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perarturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2014, susunan pengurus sebagai berikut : 

Unsur Pimpinan 

1. Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum Ketua Koordinator 

2. Dr. H.Munjahid,M.Ag. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan 

3. Drs. H.Agus Sunarto, MBA Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan 

4. Nursya’bani Purnama, SE. M.Si. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

5. Juni A. Dwi Utomo, S.Psi Wakil Ketua IV Adminitrasi, SDM dan Umum. 

Unsur Pelaksana 

1. Ummi Nasyi’ah, S.Ag, M.Si -- Bidang Manajemen dan Umum 

2. Edi Purnama, S.Pd.I -- Bidang Penghimpunan 

3. Dedi Hermawan, S.Kom – Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

4. Riyantiningsih, SE -- Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

5. R. Kozara -- Bidang SDM dan ITCm. (BAZNAS DIY, 2018) 

5. Azas Pengelolaan  

1. Amanah: Pengelolaan zakat Infak sesuai dengan ketentuan syar’i dan aturan 

perundangan yang ada 

2. Profesional: Pengelolaan zakat Infak mengacu pada sistem manajemen 

pengelolaan keuangan 
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3. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan zakat 

Infak bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masayarakat 

(BAZNAS DIY, 2017). 

6. Program dan Layanan 

Program 

1. DIY Sejahtera 

Program BAZNAS DIY yang berorientasi pada pemberdayaan, salah satunya 

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan 

meningkatkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama (BAZNAS DIY, 2018). 

2. DIY Cerdas 

Berupa beastudi Siswa Berpretasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Program ini mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu 

jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (BAZNAS DIY, 2018). 

3. DIY Sehat 

Berupa layanan kesehatan GRATIS terutama bagi warga kurang mampu di 

Bantul Yogyakarta dan sekitarnya yang terwujud atas kerjasama antara BAZNAS 

DIY, Metro TV dan Universitas Islam Indonesia (UII) (BAZNAS DIY, 2018). 

4. DIY Peduli 

Berupa bantuan bencana alam, bedah rumah, bantuan air bersih, musafir, 

kehabisan bekal, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat bentuk Santunan Sakit 

Pegawai dan Anak dari Keluarga PNS (yang tidak masuk ASKES) dan Santunan 

Sakit Keluarga Pegawai (Non-PNS) dengan kriteria penerima dan syarat sesuai 

dengan yang telah ditetapkan BAZNAS DIY (BAZNAS DIY, 2018). 

5. DIY Taqwa 
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Adalah bentuk kegiatan syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, yatim 

piatu, rumah tahfidz, pembinaan muallaf, majelis taklim, nikah sakinah, 

pencegahan kristenisasi, dan lain-lain. Bantuan pembangunan atau renovasi 

tempat ibadah (masjid/musholla/langgar) dan madrasah, bantuan sarana prasarana 

ibadah, dan bantuan syiar Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah 

ditetapkan BAZNAS DIY (BAZNAS DIY, 2018). 

Layanan 

1. Zakat Via Payroll System 

2. Zakat Via E-Card 

3. Zakat Via Konter 

4. Konsultasi Online 

5. Tanya Jawab 

6. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS 

Merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua 

tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada 

pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam maupun 

luar negeri (BAZNAS DIY, 2018). 

7. Jemput Zakat 

 

7. Produk BAZNAS 

Produk-Produk yang disediakan oleh BAZNAS D.I. Yogyakarta di antaranya 

adalah Zakat Saham dan Obligasi, Zakat Profesi, Zakat Harta Galian, Zakat 

Perniagaan, Zakat Investasi, Zakat Atas Madu, Zakat Emas, Perak, dan Uang, Zakat 

Pertanian, Zakat Peternakan. 
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B. Penerapan Etos Kerja Islami di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Kerja Merupakan Penjabaran Ibadah 

Dari karakteristik etos kerja islami, kemudian muncul turunan yang kemudian 

dijadikan sebagai indikator etos kerja islami yaitu Kerja diniatkan sebagai ibadah 

dan Kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan untuk 

membantu orang lain. 

a. Kerja Diniatkan Sebagai Ibadah 

Adanya etos kerja, menurut informan (Juni A. Dwi Utomo, 2018), 

difungsikan sebagai penggerak kinerja. Maksudnya adalah, dengan adanya etos 

kerja, diharapkan kinerja pengurus semakin meningkat sehingga output kerja 

yang dihasilkan semakin baik dan sesuai dengan tujuan pencapaian organisasi. 

“Dulu, sebelum UU terbaru, etos kerjanya seperti etos kerja PNS. Diam dan 

menunggu, pasif. Kemudian etos tersebut kita ubah. Etos lebih kepada 

menggerakkan semangat dari yang dulunya pasif menjadi aktif. 

Kontribusinya lebih kepada penggerak karena BAZNAS DIY merupakan 

lembaga amal, maka perlu digerakkan semangat amalnya. Tidak hanya 

bekerja untuk mencari gaji, gaji nomer berapa.” 

Menurut informan (Juni A. Dwi Utomo, 2018), pekerjaan yang dilakukan oleh 

pengurus BAZNAS DIY bukan semata-mata guna mencari nafkah, tetapi 

merupakan jihad yang dilakukan guna kelancaran penerapan rukun Islam ketiga, 

yaitu membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam tetapi 

pelaksanaaannya belum terlalu diperhatikan oleh Muslim khususnya di Indonesia. 

Tugas pengurus BAZNAS DIY adalah amil dengan mengobarkan semangat 

perjuangan guna menegakkan perintah Allah yaitu Wa aqiimissholati wa 

aatuzzakati (menunaikan sholat dan membayar zakat). 

“Semangat yang diterapkan adalah semangat menegakkan syariat Islam 

dengan pemahaman dan strategi yang bagus. Jadi etosnya adalah etos 

perjuangan menegakkan rukun Islam. Etos yang dibangun misalnya dengan 
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membangun kekompakan tim, as-Shaf ayat 4 dan hadis-hadis mengapa orang 

lemah dalam semangat.” 

 

Jika dilihat dari etos kerja yang diterapkan oleh pengurus BAZNAS DIY yang 

mengutamakan kerjanya sebagai jihad atau perjuangan sebagai pelaksana salah 

satu rukun Islam yaitu membayar zakat, menunjukkan bahwa etos kerja yang 

diterapkan merupakan etos kerja islami sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ahamad Janan Asifuddin dalam bukunya “Etos Kerja Islami” bahwa 

karakteristik etos kerja Islami adalah kerja dijadikan sebagai penjabaran aqidah 

pekerjanya. Kerja yang merupakan penjabaran aqidah menjadikan kerja yang 

dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai atau keyakinan yang 

dianutnya. Dengan begitu, kerja yang dilakukan tidak diniatkan sebagai usaha 

pemenuhan kebutuhan saja tetapi juga sebagai ibadahnya untuk akhirat sehingga 

manfaat yang didapat pun tidak hanya manfaat dunia tetapi juga manfaat akhirat. 

Amil merupakan salah satu pekerjaan yang diperintahkan/dituliskan dalam al-

Quran yaitu dalam surat at-Taubah: 60. 

Niat juga merupakan salah satu hal yang menentukan etos kerja Islami 

seseorang. Jika pekerjaan tersebut diniatkan karena Allah maka kerja tersebut 

termasuk etos kerja Islami. Niat untuk berjuang dalam melaksanakan rukun islam 

(dalam hal ini zakat) merupakan niat kerja yang berdasarkan karena Allah SWT. 

Pentingnya niat dalam setiap pekerjaan juga disebutkan dalam hadist yang 

berbunyi: 

  النِّيَِّة َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمنْ َعْن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنََّما اْألَْعَماُل بِ 
ْمرَأٍَة  َكاَنْت ِهْجَرتُُه لُدنـَْيا ُيِصيبـَُها َأِو اإَِلى اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه إَِلى اللَِّه َوَرُسولِِه َوَمنْ َكاَنْت ِهْجَرتُُه 

 يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه إَِلى َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
Artinya: 
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Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan 

sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 

hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena 

dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke 

mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits). 

Pengurus BAZNAS DIY memahami bahwa pekerjaannya tidak hanya semata 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga sebagai bentuk 

penghambaannya kepada Allah SWT. Maka dari itu setiap pengurus BAZNAS 

DIY memiliki etos kerja yang kemudian membentuk semangat kerja yang tinggi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Juni selaku nara sumber bahwa pekerjaan 

yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY sering kali tidak megenal jam kerja. 

Banyak dari pengurus yang masih diharuskan melakukan pekerjaannya di luar 

jam kerja kantor, khususnya bagian pentasyarufan. Pengurus bagian 

pentasyarufan sering kali bekerja di luar jam kerja mereka guna menyalurkan 

dana yang lingkupnya tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta saja melainkan 

juga beberapa daerah di Jawa Tengah terutama bantuan korban bencana alam. 

Memiliki etos kerja tinggi seperti itu merupakan suatu keharusan bagi seorang 

muslim yang bekerja. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Kahfi: 7: 

  �ً,&َ-َ Lُ�َ�ْ
َ
ُ�ْ� أ ُ�ّ

َ
o �ْ:َُ�,ُْ?$َِ� ��َ

َ ّ ' bً$َpِرِْض ز
َ
  إِ
َّ� Wَ ��َ �$َْ,6َ7َ,َ� ا�ْ�

Artinya: 

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan 

baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik 

perbuatannya.” 

Ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa setiap pribadi muslim dapat 

mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu 
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semaksimal mungkin dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi. Islam 

merupakan agama yang bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada 

kesejahteraan dunia dan akhirat. Setiap muslim dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas hidup sehingga keberadaannya bermakna dan bermanfaat hingga 

mencapai derajat hayatun thoyyibah (hidup yang diliputi kebaikan). Derajat 

tersebut dapat dicapai jika muslim tersebut beribadah, bekerja, berkarya dan 

berinovasi atau dengan kata lain beramal shaleh. Maka dari itu, dalam Islam, 

setiap individu dituntut untuk bekerja dan berusaha, menyeba di muka bumi untuk 

memakmurkannya, dan memanfaatkian rezeki (Jajuli, 2018, pp. 207-209). 

Pengurus BAZNAS DIY menyadari bahwa mereka harus bekerja secara 

maksimal sebagai wujud ibadah mereka kepada Allah dan etos kerja islami yang 

tinggi-lah yang menjadi motivasi pendorong untuk melakukan hal tersebut. 

Dengan semangat etos sebagai amil yang diterapkan oleh pengurus, maka secara 

otomatis pengurus sadar bahwa pekerjaannya tidak boleh dilaksanakan dengan 

setengah hati dan tanpa maksimalisasi. Hal ini karena mereka menyadari bahwa 

pekerjaannya dilihat tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh Allah SWT 

sebagai pengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kesadaran tersebut 

dilandasi oleh perintah-perintah dalam Al-Qur’an yang mendorong umat Islam 

untuk memiliki etos kerja yang tinggi serta menjauhkan diri dari sifat-sifat malas, 

tidak produktif, mengeluh, frustasi, dan sifat-sifat buruk lainnya.  

Q.S. Al-Mulk: 15: 

�ُر  Mُُrّ�ا ِ(ْ�َ�s tِ(ِ1ّْرِز L�ِ ا�ُuَُو ��َِ?ِJ�$َ�َ �ِ/ ا�MُXْ�َ/ �ً��رَْض َذ'ُ
َ
9ِي 0َ6َ7َ �َُ+ُ� ا�ْ�

َ
� اّ�َ:ُ  

Artinya: 

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 
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ُ َ-َ&,َُ+ْ� َورَُ(��ُُ) َوا'ْ&ُ  َ��َدةِ َو0ُِ1 اْ-َ&ُ,�ا /ََ�َ�َ�ى اّ َ َMّ'َوا Zِْ��َْ�ا �ِِ'�Wَ �َٰ�َِنۖ وََ(ُ�َ�ّدُوَن إ�$ُ�ِ%ْ
�َن  ,ُ&َ6ْTَ �ْ�ُ$Jُ �&َِ �+ُvُِ?َّr�ُGَ  

Artinya: 

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Hafidhuddin, 

2003, pp. 28-29). 

Etos kerja baik etos kerja yang berlandaskan agama maupun tidak 

berpengaruh penting terhadap pekerjaan yang dilakukan seseorang. Pembentukan 

etos kerja dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, dan sistem nilai yang diyakini oleh 

pelaku kerja. Etos kerja juga berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan 

dari sastu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain 

(Jajuli, 2018, p. 205). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya etos kerja 

tergantung dari kebiasaan dan lingkungan di sekitar seseorang, sehingga orang-

orang serta sistem dimana dia berada juga berpengaruh dalam membentuk etos 

kerjanya. Di BAZNAS DIY, etos kerja islami dibentuk dengan kebiasaan yang 

diterapkan dalam lingkup kerja seperti pengajian dan kajian baik yang berkaitan 

dengan pekerjaan pengurusnya maupun yang secara umum berkaitan dengan 

Islam, hafalan al-Quran, serta takziyah yang rutin dilakukan setiap minggunya 

pada hari Selasa. Adanya kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan guna membangun 

etos kerja islami pengurus yang lebih kuat dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengurus BAZNAS DIY, terutama dalam segi pendalaman pemahaman bahwa 

kerja merupakan penjabaran dari aqidah yang dianut oleh pengurus yaitu aqidah 

Islam. 
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Meskipun dijelaskan di atas bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus 

dilandasai dengan niat ibadah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa niat utama 

pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarga. Pengurus menyadari bahwa niat kerja sebagai ibadah 

tidak dapat diterapkan 100% mengingat niat awal mereka untuk bekerja di 

BAZNAS DIY adalah untuk mencari nafkah. 

“Yang pertama, yang jelas kalau kita kerja pasti untuk cari uang. Tapi disitu 

akan ditarik menjadi ibadah. Jadi ketika kita pekerja pasti sebagai sarana 

ibadah. Karena degan bekerja kita akan mendapatkan uang yang kemudian 

dapat digunakan untuk ibadah seperti disalurkan untuk hal-hal yang baik. 

Jadi menurut saya, baik bagi saya dan teman-teman pengurus yang lain, 

bekerja di BAZNAS DIY pasti menjadi sarana ibadah, bukan semata-semata 

mencari uang, tetapi juga untuk ibadah.” 

 

b. Kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan untuk 

membantu orang lain. 

Muntoha dalam jurnalnya yang berjudul “Etos Kerja Dalam Perspektif As-

Sunnah” (Muntoha, 2016, hal. 304) menyebutkan bahwa ciri utama etos kerja 

islami memiliki syarat yaitu, mencari kekayaan di dunia dengan cara yang halal, 

tidak meminta-minta kepada orang lain, dilakukannya kerja tersebut dengan 

tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan karena adanya belas kasihan 

kepada tetangga (dalam artian yang lebih luas berarti untuk membangun 

masyarakat).  

Dapat dipahami bahwa maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa tujuan 

utama dari kerja menurut etos kerja Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pekerja tersebut dan keluarganya serta membantu orang-orang di sekelilingnya 

dan sebagai aktualisasi dari penghambaannya kepada Allah dengan melakukan 

pekerjaan dengan cara yang halal. Jika dilihat dari ciri-ciri ini, maka pengurus 

BAZNAS DIY sudah dapat dikategorikan sebagai pekerja yang bekerja 
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berdasarkan etos kerja islami mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah 

dengan cara yang halal (sebagai amil), tujuan dari pekerjaannya juga merupakan 

pemenuhan kebutuhan keluarga serta pekerjaan yang dilakukan ditujukan untuk 

membantu membangun masyarakat (dengan turut andil dalam melaksanakn 5 

program utama BAZNAS DIY), terutama masyarakat di wilayah DIY dan Jawa 

Tengah. 

Seperti yang disampaikan oleh informan (Ummi Nasyi’ah, 2019) bahwa 

memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sebagian besar pengurus BAZNAS 

DIY terutama pada unsur pelaksana adalah untuk menenuhi kebutuhan pribadi 

dan keluarganya. Namun kemudian, dari niat untuk mencari nafkah ini kemudian 

muncul niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain pula, terutama karena 

line kerja BAZNAS DIY berada pada pekerjaan amal guna kebermanfaatan 

ummat. 

“Yang pertama, yang jelas kalau kita kerja pasti untuk cari uang. Tapi disitu 

akan ditarik menjadi ibadah. Jadi ketika kita pekerja pasti sebagai sarana 

ibadah. Karena degan bekerja kita akan mendapatkan uang yang kemudian 

dapat digunakan untuk ibadah seperti disalurkan untuk hal-hal yang baik. 

Jadi menurut saya, baik bagi saya dan teman-teman pengurus yang lain, 

bekerja di BAZNAS DIY pasti menjadi sarana ibadah, bukan semata-semata 

mencari uang, tetapi juga untuk ibadah.” 

Salah satu ciri orang yang beretos kerja islami tinggi yaitu kerja yang 

mendatangkan manfaat seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-An’am: 132 yang 

artinya: “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) 

dengan apa yang dikerjakannya.” Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa 

selama suatu pekerjaan dilakukan guna mendatangkan manfaat dan kebaikan 

tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain, berarti hal tersebut sudah 

sesuai dengan etos kerja islami. Di BAZNAS DIY, setiap pengurusnya 

ditekankan untuk bekerja demi kemaslahatan umat karena pekerjaannya sebagai 

pengurus ZIS (Amil) sendiri merupakan pekerjaan yang diperintahkan dalam al-

Qur’an dan merupakan pekerjaan yang membantu pelaksanaan rukum Islam. 
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2. Kerja Dilandasi Ilmu 

Dari karakteristik kedua ini, kemudian muncul indikator etos kerja islami 

yaitu rasional, paham ilmu pengetahuan dan teknologi, aktif, kreatif, disiplin, 

visioner, dan profesional. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya, pengurus BAZNAS DIY diatur dengan adanya asas ATP (Amanah, 

Transparan, dan Profesional). Asas ATP sangat berkaitan dengan etos kerja 

islami. Keterkaitan asas ATP dengan etos kerja islami merupakan hubungan 

dimana ATP merupakan bagian dari indikator-indikator yang ada dalam etos kerja 

islami. Amanah merupakan penjabaran dari meneladani sifat-sifat Ilahi, 

Transparan merupakan bentuk pengimplimentasian paham ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta bentuk kedisiplinan pengurus dalam mengikuti job desk yang telah 

disusun. Sedangkan Profesionalitas atau akuntabilitas menunjukkan 

profesionalitas pengurus juga sebagai bentuk sifat amanah pengurus terhadap 

tanggung jawab yang telah diberikan. 

Gambar 4.1 Hubungan Antara Etos Kerja Islami dan Asas ATP 

(Amanah, Transparan, Profesional) 
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Profesional adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan 

manajemen beserta strategi penerapannya. Menurut Maister, profesionalisme 

adalah sikap yang sesuai dengan yang disyaratkan dan bukan hanya pengetahuan 

teknologi dan manajemen (Hafidhuddin & Tanjung, 2003, p. 235). Jadi dapat 

dikatakan bahwa pofesionalnya seorang pengurus adalah penguasaan pengurus 

tersebut terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadaya. 

Profesional yang merupakan salah satu indikator etos kerja islami ditunjukkan 

oleh pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan job desk yang telah disusun oleh 

pengurus BAZNAS DIY, terutama oleh unsur pimpinan sebagai penyusun 

peraturan internal lembaga. Profesional juga diartikan menjadi akuntabel. 

Akuntabilitas pengurus BAZNAS DIY salah satunya ditunjukkan dari 

kemampuan pengurus dalam melakukan tugas (job desk) maisng-masing yang 

kemudian menghasilkan hasil kerja yang baik, dimana yang paling mudah dilihat 

adalah ada peningkatan secara terus menerus pada penghimpunan dan penyaluran 

dana ZIS (yang merupakan tugas utama lembaga zakat) oleh pengurus BAZNAS 

DIY. 

Informan (Kozara, 2019) menyampaikan: 

Selanjutnya transparan dan akuntabel, yang berkaitan dengan pelaporan. 

Jadi sebelum kita melakukan sebuah kegiatan kan kita membuat perencanaan. 

“Artinya, ketika kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana, dan harus kita 

laporkan, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap publik dan mitra kerja 

kita sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kalau ditanya, kedua hal tersebut 

sudah kita laksanakan. Pelaporannya sudah ada, perencanaannya juga ada, 

kemudian jobdesk-nya ada. Cuma mungkin yang masih kurang adalah belum 

adanya indikator nilai. Jadi pengukuran yang secara benar kan harus 

menggunakan nilai, nah itu yang belum ada.” 

Selain itu, profesionalitas BAZNAS DIY juga diukur dengan adanya audit 

yaitu audit keuangan dan audit syariah yang dilakukan setiap tahunnya. Objek 

audit keuangan adalah laporan keuangan rutin BAZNAS DIY. Audit keuangan 

dilakukan oleh badan penyelenggara audit keuangan. Sedangkan objek audit 
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syariah adalah lembaga sebagai sebuah kesatuan, baik pengurus, sarana prasarana, 

dan lain sebagainya. Penyelenggara audit syariah adalah BIMAS Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Dari aspek ilmu pengetahuan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana 

anggota BAZNAS pada unsur pimpinan paling sedikit harus: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertakwa kepada Allah SWT; 

d. Berakhlak mulia; 

e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Tidak menjadi anggota parti politik; 

h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; 

i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan 

yang diancama dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

Selain itu, dalam hal perekrutan pengurus di BAZNAS DIY, baik dalam unsur 

pimpinan maupun dalam unsur pelaksana, dilakukan dengan hati-hati guna 

menjamin kualitas kerja yang nantinya akan dihasilkan. Pada unsur pimpinan, 

calon-calon pengurus terlebih dahulu mengikuti serangkaian tes dengan variabel 

al-Quran. Setelah lolos dari tes ini kemudian baru pengurus dapat diangkat 

menjadi unsur pimpinan BAZNAS DIY yang dilantik berdasarkan SK Gubernur. 

Sedangkan pada unsur pengurus, rekrutmen dan tes dilakukan oleh pimpinan 

secara langsung. Rekrutmen dan tes dilakukan dengan syarat-syarat pelamar yang 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. 
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Berdasarkan keterangan di atas maka pengetahuan pengurus terutama 

mengenai zakat dan bagian-bagian lain yang sesuai dengan posisi memang sudah 

dijamin. Seperti yang disampaikan oleh informan (Ummi Nasyi’ah, 2019): 

“Kalau di pengurus BAZNAS DIY, panutan kami adalah Bapak Ketua Kami 

sebagaitolak ukur profesionalitas. Kemudian ada Wakil Ketua I Bagian 

Penghimpunan yang merupakan pakar keagamaan. Kemudian terdapat Wakil 

Ketua II Bagian Pendistribusian yang merupakan pengusaha serta mantan 

anggota dewan, secara otomtis punya link-link yang sangat luas untuk 

merangkul pihak-pihak lain dalam pendistribusian. Lalu Wakil Ketua II 

Bagian Keuangan, beliau seorang ekonom, dan Wakil IV Bagian SDM beliau 

memiliki pengalaman yang luas. Untuk bagian pelaksana, semua sudah 

sesuai denga bidang masing-masing, ada yang ahli di bidang agama, IT, 

ekonomi, akuntansi, dan lain sebagainya.” 

Dalam hal mengikuti perkembangan teknologi, BAZNAS banyak 

menciptakan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti 

dibentuknya SIMBA (Sistem Manajemen Baznas). Sedangkan inovasi-inovasi 

dalam hal program-program yang ada di BAZNAS DIY juga sering dilakukan, 

seperti program-program baru yang dibentuk khusus Ramadhan 2019, di 

antaranya Paket Ramadhan Berkah, Gerakan Masjid Cemerlang, Hidangan 

Berkah Ramadhan, Layanan Posko Mudik, Terbar Al-Quran, Pesantren Ramdhan, 

dan Syiar Dakwah Ramadhan. Inovasi-inovasi seperti ini terus dilakukan 

mengingat lingkup kerja BAZNAS DIY tidak hanya tentang pengelolaan zakat 

saja tetapi juga program-program lain seperti pemberian beasiswa, pemberian 

bantuan korban bencana, dan lain sebagainya. 

Dalam hal disiplin kerja, menurut informan (Ummi Nasyi’ah, 2019), disiplin 

kerja sudah diterapkan oleh pengurus BAZNAS DIY dengan bekerja sesuai 

dengan tugas (job desk) dan time schedule yang ada. Namun menurut informan 

(Kozara, 2019), disiplin kerja dalam hal disiplin waktu belum terlalu diterapkan 

oleh pengurus. Beliau mengatakan bahwa masih perlu adanya pembenahan 

terhadap kedisiplinan waktu pengurus, baik tingkat pimpinan maupun pelaksana. 

Namun informan tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai detail 
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kedisiplinan yang harus dibenahi di BAZNAS DIY. Beliau menyampaikan bahwa 

hingga saat ini, pengurus masih mencari formula yang tepat guna memperbaiki 

kedisiplinan pengurus. Berdasarkan observasi dengan melihat langsung kerja 

pengurus BAZNAS, penulis melihat bahwa disiplin kerja, serta efektifitas dan 

efisiensi waktu kurang diterapkan oleh pengurus dilihat dari keterlambatan masuk 

serta pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja. Hal ini menurut informan 

(Kozara, 2019) bisa jadi disebabkan karena belum adanya sistem yang 

mendukung penerapan disiplin kerja dengan baik, seperti sistem reward dan 

punishment. 

 

3. Kerja dengan Meneladani Sifat-Sifat Ilahi serta Mengikuti Petunjuk-

Petunjuk-Nya 

a. Amanah dalam mengerjakan pekerjaan dalam artian dapat menjaga mutu 

kerja, menepati janji, dan jujur. 

Pengurus BAZNAS DIY khususnya unsur pimpinan merumuskan azas-azas 

yang digunakan oleh pengurus BAZNAS DIY dalam melaksanakan tugas, 

khususnya sebagai amil zakat. Azas-azas tersebut seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya yaitu ATP (Amanah, Transparan, dan Profesional). Dalam buku 

Islamic Risk Management for Islamic Bank  (Rivai & Ismal, 2013, p. 202) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Amanah adalah dapat dipercaya, 

profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah menduduki posisi 

yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Setiap pelaku ekonomi Islam 

harus lah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab sehingga ia 

dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan. Sebagai organisasi yang 

berperan sebagai amil zakat, masyarakat khususnya muzakki memercayakan 

zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS DIY sesuai dengan syariat Islam. Maka 

dari itu sifat amanah menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh pengurus 
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BAZNAS DIY agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada BAZNAS 

DIY khususnya dalam hal pengelolaan dan pentasyarufan ZIS di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Bentuk penerapan amanah yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS 

DIY adalah dengan mengelola dan mentasahurkan ZIS sesuai dengan program-

program yang dimiliki oleh BAZNAS DIY. Perlu diketahui bahwa program-

program tersebut tidak hanya mencakup DIY saja melainkan daerah-daerah di 

sekitar DIY seperti Jawa Tengah dan sekitarnya, khususnya dalam hal kegiatan 

tanggap bencana.  

Transparan merupakan salah satu bentuk implementasi amanah dimana terjadi 

keterbukaan informasi dari BAZNAS DIY kepada masyarakat umum terutama 

masyarkat yang membayarkan dana ZIS melalui BAZNAS DIY. Transparan yang 

diterapkan di BAZNAS DIY salah satunya berupa transparansi laporan 

penghimpunan dan pendayagunaan zakat, Infak, dan dana sosial keagamaan yang 

diunggah di laman website BAZNAS DIY yaitu diy.baznas.go.id setiap bulannya. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui semua jumlah dana yang 

dihimpun BAZNAS DIY setiap bulannya serta pendayagunaan dana tersebut oleh 

pengurus BAZNAS DIY sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. 

Pengunggahan laporan di laman website BAZNAS DIY dimulai sejak tahun 2014 

dan berlangsung hingga saat ini dengan laporan terakhir yang diunggah adalah 

laporan Zakat Infak tahunan 2018. Selain itu, sebagian besar kegiatan yang 

diselenggarakan oleh BAZNAS DIY juga diunggah di laman website dan media 

sosial yang dikelola oleh BAZNAS DIY baik berupa berita maupun cerita 

kegiatan. 

Meskipun banyak laporan dan kegiatan ditransparansikan atau disampaikan 

kepada masyarakat umum, namun bukan berarti semua kegiatan dan laporan yang 

telah dilakukan BAZNAS DIY disampaikan kepada publik. Terdapat banyak 

laporan yang tidak diunggah ke website resmi BAZNAS DIY, khususnya 

laporan-laporan bulanan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Laporan 
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penghimpunan dan penyaluran ZIS yang rutin diunggah hanya lah laporan akhir 

tahun serta beberapa laporan bulanan. Hal ini mungkin juga disebabkan karena 

terjadi pergantian website resmi BAZNAS DIY beberapa waktu yang lalu. 

Namun untuk kegiatan pelaksanaan program, BAZNAA DIY secara rutin 

menggunggahnya di media sosial milik BAZNAS DIY khususnya di instagram. 

Adanya Azas Amanah, Trasparan, dan Profesional tidak hanya diterapkan 

pada BAZNAS DIY saja, melainkan seluruh BAZNAS yang ada di Indonesia. 

Hal ini merupakan bentuk transformasi BAZNAS dari ranah amal-karitas menjadi 

ranah pemberdayaan dan pembangunan. Trasformasi ini dilandasi oleh UU No. 

38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan pengelolaan secara kolektif, 

zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya 

perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu intervensi negara. 

Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan profesiona 

menjadi startegis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata 

sosial-ekonomi. Dengan pegelolaan zakat yang amanah dan efesien, zakat 

bertransformasi dari kesalehan sosial individual menjadi gerakan sosial-ekonomi. 

Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan 

utamanya sebagai instrument penanggulangan kemiskinan (Wibisono, 2015, pp. 

51-52). 

Selain hal-hal yang diterapkan secara praktis seperti yang dijelaskan di atas, 

terdapat pula peraturan yang mengatur cara kerja dan kode etik amil zakat di 

seluruh BAZNAS yang ada di Indonesia yang juga bertujuan mendorong 

penerapan etos kerja islami dalam pelaksanaan tugas pengurus BAZNAS. 

Peraturan tersebut termuat dalam “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.” 

Dalam Perbaznas tersebut, dicantumkan dalam Pasal 2 huruf (d) yang berbunyi, 

“Kode etik bertujuan untuk mendorong etos kerja Amil Zakat yang berkualitas 

dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Pengelola Zakat dan abdi 
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masyarakat” (PID BAZNAS, 2018). Huruf dalam Pasal ini menunjukkan bahwa 

adanya etos kerja dalam lembaga BAZNAS merupakan suatu keharusan agar 

tercipta pengurus yang berkualitas dan bertanggung jawab akan tugasnya, kualitas 

dan tanggung jawab akan tugas merupakan bentuk kualitas kerja pengurus 

merujuk pada definisi yang disebutkan oleh Heidjrachman & Suad Husnan 

(dalam Chandra & Prasetya, 2015, p.40) dimana kualitas kerja pegawai 

merupakan gambaran seorang pegawai yang dapat memenuhi syarat kualitatif yng 

dituntut oleh pekerjaannya, sehingga pekerjaan ini pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan sesusai dengan rencana yang telah disusun oleh lembaga atau 

organisasi dimana ia bekerja. 

 

C. Kualitas Kerja Pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Baik dan Bermanfaat (as-Salah) 

Ciri kualitas kerja dalam Islam lain yang dimiliki oleh pengurus BAZNAS 

DIY adalah as-Salah (baik dan bermanfaat). Pekerjaan yang dilakukan oleh 

pengurus jelas merupakan pekerjaan yang baik dan mendatangkan manfaat 

terutama bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Banyak kegiatan 

BAZNAS DIY yang tercakup dalam program-program yang dimiliki oleh 

BAZNAS DIY, yang dilaksanakan oleh pengurus, mendatangkan manfaat di 

hampir semua golongan masyarakat, terutama yang berada di daerah D.I. 

Yogyakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya pula bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY, 

tidak semata-mata dilakukan guna mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya 

saja, namun juga pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi orang-orang di 

sekitar. 

Pengurus BAZNAS DIY merupakan amil zakat yang bekerja guna 

terlaksananya rukun islam ketiga yaitu membayar zakat. Pekerjaan sebagai amil 
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merupakan pekerjaan mulia, dimana amil juga merupakan salat satu pekerjaan 

yang disebutkan dalam Al-Quran (At-Taubah: 60). Dari hal ini saja sudah 

menunjukkan bahwa pekerjaan pengurus BAZNAS DIY merupakan pekerjaan 

yang baik, dimana tolak ukur baiknya tidak dari dari manusia tapi juga dari Al-

Quran. 

Meskipun dari segi tugas dan pekerjaan apa yang dilakukan oleh pengurus 

merupakan hal yang baik dan bermanfaat, namun dari segi pribadi masing-masing 

pengurus, kebermanfaatan dirinya masih terus dipupuk dengan diadakannnya 

pengajian dan kajian rutin di BAZNAS DIY. Selain itu, seperti yang sudah 

disebutkan, kebermanfaatan diri melalui pekerjaannya sebagai pengurus 

BAZNAS DIY tidak dapat 100% diterapkan mengingat tujuan utama pekerjaan 

yang dilakukan pengurus adalah untuk mencari nafkah. 

2. Kemantapan atau perfectness (al-Itqan) dan Melakukan yang Terbaik 

atau Lebih Baik Lagi (al-Ihsan) 

Toto Tasmara dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islami 

menyebutkan bahwa dalam etos terkandung gairah atau semangat yang kuat untuk 

mengoptimalkan segala hal yang dilakukan, bekerja dengan lebih baik dan selalu 

berusaha untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Selain 

semangat untuk menyelesaikan segala sesuai dengan sebaik dan semaksimal 

mungkin, di dalam etos juga terkandung semangat untuk menyelesaikan sesuatu 

tanpamenimbulkan kerusakan atau menghindari fasad. Bekerja dengan seoptimal 

mungkin ini dapat disebut ihsan. Ihsan sebagai salah satu ciri orang yang 

memiliki kualitas kerja yang tinggi, memiliki makna bekerja secara optimal dan 

bersungguh-sungguh (Asifudin, 2004, p. 124). Selain Ihsan, orang yang 

berkualitas kerja tinggi juga memilki sifat Itqan yang berarti proses pekerjaan 

yang sangat bersungguh-sungguh, akurat, dan sempurna (An-Naml: 88) 

(Tasmara, 2002, pp. 15-16). Kedua sifat ini ditunjukkan oleh pengurus BAZNAS 
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DIY seperti dengan bekerja maksimal tanpa mengenal waktu (menurut 

wawancara (Juni A. Dwi Utomo, 2018), pengurus BAZNAS akan ke tempat 

bencana baik di D.I. Yogyakarta maupun di luar DIY tanpa mengenal waktu demi 

menyalurkan bantuan kepada korban bencana). Selain itu, tabel hasil perolehan 

ZIS dan penyaluran ZIS yang terus meningkat di tiap pelaporannya menunjukkan 

pekerjaan pengurus yang terus meningkat pula. 

Dalam meningkatkan kualitas kerja, pegawai atau dalam hal ini pengurus 

BAZNAS DIY memegang peran yang sangat penting dimana subjek dari 

peningkatan tersebut adalah pengurus itu sendiri. Maka dari itu, upaya 

peningkatan kualitas kerja pengurus biasanya dilakukan dengan pengadaan 

pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus mengenai pekerjaannya 

(Hafidhuddin & Tanjung, 2003, p. 228). Selain dalam bentuk kegiatan seperti 

yang telah disebutkan, peningkatan kualitas kerja pengurus juga harus dibarengi 

dengan perencanaan kegiatan/program, pelaksaan, monitoring, serta evaluasi agar 

program dan kegiatan yang dilakukan memiliki hasil dan follow-up sesuai dengan 

yang diharapkan oleh organisasi/perusahaan (Hafidhuddin & Tanjung, 2003, p. 

234). 

3. Kerja Keras dan Optimal (al-Mujahadah) 

Salah satu bentuk kerja keras yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY 

adalah bekerja maksimal tanpa mengenal waktu (menurut wawancara(Juni A. 

Dwi Utomo, 2018), pengurus BAZNAS akan ke tempat bencana baik di D.I. 

Yogyakarta maupun di luar DIY tanpa mengenal waktu demi menyalurkan 

bantuan kepada korban bencana). Dari aspek efektifitas dan efisiensi waktu 

mungkin hal ini bukan merupakan hal seharusnya dilakukan mengingat 

penggunaan waktu di luar jam kejra dapat dikatakan sebagai kurangnya efektifitas 

penggunaan waktu kerja. Namun jika dilihat dari aspek kerja keras dan 
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optimalitas kerja, maka hal ini jelas dapat dikatakan sebagai bentuk kerja keras 

pengurus. Adanya pekerjaan-pekerjaan di luar jam kerja menurut informan 

(Kozara, 2019) disebabkan karena banyak faktor yang mengharuskan pengurus 

bekerja bahkan di luar jam kerja. Bekerja di luar jam kerja menunjukkan dedikasi 

tinggi pengurus dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai amil zakat tanpa 

mengenal waktu dan tempat. 

4. Berkompetisi dan Tolong Menolong (Tanafus dan Ta’awun) 

Kompetisi yang terjadi antar pengurus BAZNAS DIY tidak terlalu terlihat jika 

dilihat berdasarkan observasi yang dilakukan oleh pengurus. Hal ini disebabkan 

karena tidak adanya sistem yang mendorong pengurus untuk bekerja lebih baik 

dan lebih baik lagi (misal: sistem reward dan punishment). Bentuk kompetisi 

pengurus terlihat dari semangat pengurus untuk terus meningkatkan kinerjanya 

sebagai amil zakat dalam menghimpun dana ZIS. Semangat ini kemudian terbukti 

dengan peningkatan sebesar tiga kali lipat selama periode tahun 2016-sekarang. 

Peningkatan ini tidak akan terwujud tanpa adanya semangat berkompetisi untuk 

terus meningkatkan kinerja BAZNAS DIY dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana ZIS. 

“Di DIY, peningkatan penghimpunan dengan meningkatkan kesadaran bagi 

PNS, karena sasaran kita PNS, dulu per tahun hanya berapa ratus juta 

sekitar 700jt dan saat ini sudah mendekati 2,5 Miliar, berarti capaian hampir 

300% peningkatan. Effort-nya harus serius sekali untuk menciptakan 

peningkatan itu.” 

Jadi, bentuk kompetisi yang ada bukan lah kompetisi antar pengurus 

melainkan kompetisi untuk terus meningkatkan kinerja BAZNAS DIY. 

Sedangkan Ta’awun atau tolong-menolong merupakan sesuatu yang selalu 

ditanamkan dalam kehidupan kerja pengurus BAZNAS DIY mengingat tugas 

utama BAZNAS adalah menyalurkan dana ZIS kepada 8 asnaf melalui program-

program yang ada. Sikap tolong menolong merupakan sikap yang memang selalu 
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ada dan dituntut untuk selalu ada dalam diri pengurus. Salah satu contoh konkrit 

sikap tolong menolong antar pengurus adalah saling membantu tugas antar 

pengurus selama lingkup tugas tersebut dapat dilakukan oleh yang membantu. 

Sedangkan dalam lingkup yang lebih, menyalurkan dana ZIS, khususnya untuk 

daerah terpapar bencana, dilakukan oleh pengurus bagian pentasyahuran tanpa 

mengenal waktu. Hal ini menunjukkan dedikasi tinggi pengurus untuk membantu 

orang lain meskipun di luar jam kerjanya. 

5. Mencermati Nilai Waktu 

Dalam wawancara yang telah dilakukan, informan (Kozara, 2019) 

menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pengurus menyusun 

perencanaan tugas yang disusun hingga pelaporan. Untuk menentukan apakah 

rencana-rencana tersebut sudah direalisasisikan, dibuat lah due check plan yang 

mencatat mengenai rencana yang telah direalisasikan, rencana yang belum 

terealisasi, serta langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rencana-rencana 

tersebut. Selain itu menurut informan (Kozara, 2019), terdapat time schedule yang 

dibuat tahunan yang kemudian diturunkan menjadi bulanan guna mengatur 

efektifitas penggunanaan waktu kerja pengurus. Menurut informan (Ummi 

Nasyi’ah, 2019), pengaturan waktu yang dilakukan oleh pengurus secara umum 

sudah dapat dianggap efektif dan efisien. Mengingat jumlah pengurus secara 

keseluruhan yang hanya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang pada unsur 

pimpinan dan 5 orang pada unsur pelaksana dengan jumlah pengurus laki-laki 

sebanyak 8 orang dan pengurus perempuan sebanyak 2 orang, sementara lingkup 

kerja yang begitu luas, pencapaian yang sudah diraih BAZNAS DIY hingga saat 

ini sudah sangat baik. Hal ini ia katakan berarti pengurus sudah secara efektif dan 

efisien memanfaatkan waktu kerja yang ada. 

Guna meningkatkan kualitas kerja pengurus, beberapa langkah sudah 

dilaksanakan oleh BAZNAS DIY di antaranya seperti pelatihan SDM yang 
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berbentuk Sertifikasi Amil, Workshop Keuangan, Pelatihan Penghimpunan Zakat, 

dan lain sebagainya. Selain itu, juga dilakukan Koordinasi khusus pimpinan dan 

pelaksana, Capacity Building, dan lain-lain. 

 

D. Kontribusi Etos Kerja Islami Pada Kualitas Kerja Pengurus BAZNAS 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Salah satu bentuk upaya peningkatan etos kerja islami di lingkungan pengurus 

BAZNAS DIY seperti yang baru-baru ini diadakan salah satunya dengan pengadaan 

character building yang diikuti oleh seluruh pengurus BAZNAS DIY baik dari unsur 

pimpinan maupun unsur pelaksana. Kontribusi etos kerja islami menurut Bapak Juni 

lebih kepada penggerak kualitas kerja pengurus BAZNAS Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Karena BAZNAS DIY merupakan lembaga amal, maka perlu 

digerakkan semangat amalnya. Pada kegiatan character building terakhir yang 

dilaksanakan di BAZNAS DIY, semangat yang coba dibangun melalui kegiatan 

tersebut adalah semangat para sahabat dalam perang mu’tah. 

Semangat berjihad yang dimiliki ketiga panglima tersebut serta pasukan muslim 

yang ikut dalam Perang Mu’tah lah yang coba dibangun dalam character building 

yang dilakukan oleh BAZNAS DIY. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar 

pengurus BAZNAS DIY dapat meneladani jiwa perjuangan ketiga panglima Perang 

Mu’tah dan dapat menerapkannya dalam bekerja sebagai pengurus di BAZNAS DIY. 

Tujuan utama dari kegiatan character builing (pembentukan karakter) yang diikuti 

oleh Pengurus BAZNAS DIY adalah agar semangat kerja, khususnya sebagai 

pelaksana rukun, serta membangun kembali etos kerja islami yang mungkin saja 

luntur seiring dengan banyaknya beban kerja dan perkembangan zaman serta faktor-

faktor lain yang dapat melunturkan semangat kerja dan etos kerja islami pengurus. 

Pentingnya peningkatan etos kerja islami ini disebabkan karena etos kerja islami 

muncul dari nilai-nilai hidup terutama nilai-nilai Islam yang dianut oleh 
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pelaksananya. Nilai-nilai ini sangat berpengaruh terhadap cara seseorang memandang 

dan melakukan suatu hal. Maka dari itu adanya etos kerja islami yang tinggi sangat 

berkaitan dengan peran pelaksananya sebagai khalifah di bumi. Konsekuensi dari 

pemikiranpelaksananya mengaktualisasikan dirinya sebagai khalifah di bumi adalah 

keseriusan dan semangatnya dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan 

semaksimal mungkin karena dalam Islam, kerja merupakan ibadah. Semangat yang 

muncul dari etos kerja islami ini tidak hanya memunculkan semangat dalam 

menjalankan tugas yang diberikan semata melainkan juga semangat untuk terus 

melakukan peningkatan dalam hasil kerjanya, melakukan perubahan melalui inovasi, 

dan lain sebagainya. Hal ini lah yang kemudian membuat kualitas kerja orang yang 

beretos kerja islami tinggi juga tinggi. Hal ini disebabkan karena kualitas kerja 

sebagai gambaran kemampuan pengurus dalam melakukan tugas yang diberikan 

sesusai dengan kemampuan, keahlian dan sesuai dengan syariat Islam akan semakin 

terwujud jika kerja yang ditunjukkan oleh pengurus juga baik dan maksimal sebagai 

refleksi etos kerja islami yang tinggi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berguna 

meningkatkan etos kerja islami ini lah BAZNAS DIY berusaha mewujudkan kualitas 

kerja pegawai yang baik. Caranya yaitu dengan penumbuhan semangat berjihad 

sebagai bentuk etos kerja islami pengurus, yang kemudian akan tercermin pada 

pelaksanaan tugas pengurus khususnya daam pengumpulan dan penyaluran ZIS 

(Zakat, Infak, dan Shadaqah) sebagai tugas utama BAZNAS DIY yang semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Menurut informan (Kozara, 2019), kontribusi yang diberikan etos kerja islami 

terhadap kualitas kerja pengurus BAZNAS DIY lebih kepada peningkatan 

lingkungan kerja yang lebih islami yang kemudian meningkatkan etos kerja islami, 

terutama dari indikator kerja diniatkan sebagai ibadahan dan indikator amanah. Dari 

peningkatan kedua indikator tersebut kemudian meningkatkan kualitas kerja pengurus 

dari segi Ihsan dan Itqan sehingga menjadikan kerja pengurus semakin lebih baik dan 



86 

 

lebih optimal. Bentuk peningkatan ini di antara adalah peningkatan terus menerus 

dalam laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS DIY. 

Gambar 4.2 

Peningkatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS DIY 

Hingga Tahun 2017 

 

Sumber: diy.baznas.go.id, 2018 

Jika dilihat dari laporan terakhir dimana Total Penghimpunan ZIS BAZNAS Se-

DIY adalah sebesar RP 21.787.098.839,- dan Total Pentashahuran ZIS BAZNAS Se-

DIY adalah sebesar Rp.20.168.003.257,-, maka Total dana ZIS yang berhasil 

didistribusikan mencapai 92,57% dari Total keseluruhan dana ZIS yang terhimpun. 

Hal ini membuktikan bahwa pengurus BAZNAS Se-DIY khususnya pengurus 

BAZNAS DIY berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat UU No 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan menunjukkan kualitas kerja yang baik 

sebagai pengurus BAZNAS. 
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Tabel 4.1 

Laporan Akhir Tahun 2018 Penghimpunan Zakat & Infaq BAZNAS 

DIY 

Jumlah Penghimpunan Zakat (Rp) Rp. 2.772.470.318,- 

Jumlah Penghimpunan Infaq (Rp) Rp. 459.435.303,- 

Total Penghimpunan Zakat & Infaq (Rp) Rp. 3.231.905.621,- 

Sumber: diy.baznaz.go.id, 2019 setelah diolah. 

 

Gambar 4.3 

Laporan Akhir Tahun 2018 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS 

BAZNAS DIY (Berdasarkan Program) 

 

Sumber: diy.baznaz.go.id, 2019. 

Contoh peningkatan kualitas kerja yang berasal dari kontribusi etos kerja islami di 

BAZNAS DIY adalah adanya peningkatan sebesar tiga kali lipat atau 300% dalam 

hal penghimpunan selama periode jabatan kepengurusan terbaru yaitu mulai tahun 



88 

 

2016. Pada awalnya, penghimpunan dana ZIS yang berhasil dilakukan oleh pengurus 

BAZNAS DIY hanya lah sebesar 700 Juta Rupiah yang kemudian dalam kurun waktu 

kurag lebih 2 tahun meningkat menjadi hampir 2,5 Miliyar Rupiah. Hal tersebut 

menurut informan (Juni A. Dwi Utomo, 2018) merupakan kontribusi dari diubahnya 

semangat etos kerja yang semula merupakan etos kerja yang pasif diubah menjadi 

etos kerja islami dengan semangat jihad amil. 

“Di DIY, peningkatan penghimpunan dengan meningkatkan kesadaran bagi PNS, 

karena sasaran kita PNS, dulu per tahun hanya berapa ratus juta sekitar 700jt 

dan saat ini sudah mendekati 2,5 Miliar, berarti capaian hampir 300% 

peningkatan. Effort-nya harus serius sekali untuk menciptakan peningkatan itu.” 

Penerapan asas ATP (Amanah, Transparan, dan Profesional) yang baik oleh 

pengurus juga berpengaruh terhadap kualitas kerja dilihat dari hasil audit keuangan 

dan audit syariah. Audit keuangan terhadap Pendistribusian dan Pemberdayaan dana 

zakat,Infak, dan sedekah BAZNAS DIY dilakukan secara tahunan melalui lima 

program yaitu DIY Sejahtera, DIY Sehat, DIY Taqwa, DIY Cerdas, dan DIY Peduli 

dan dilakukan oleh KAP KKSP yang merupakan kantor akuntan publik yang 

bersertifikat. Pengadaan audit keuangan oleh badan profesional menunjukkan bahwa 

BAZNAS DIY senantiasa berusaha menjaga kualitas kerja pengurusnya terutama 

dalam hal pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS dan peningkatan kualitas kerja 

pengurus juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah dana ZIS yang didistribusikan 

oleh BAZNAS DIY. Pada tahun 2017, BAZNAS DIY meraih predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan diaudit 

menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat PSAK 109 tahun 2012. Predikat 

ini juga merupakan wujud komitmen BAZNAS DIY dalam pegelolaan keuangan 

yang transparan, profesional dan akuntabel. Jika audit keuangan dilakukan oleh pihak 

akuntan publik, audit syariah pada BAZNAS dilakukan oleh BIMAS Kementerian 

Agama dimana BAZNAS tersebut beroperasi. Dimana pada tahun 2019, BAZNAS 

DIY berhasil meraih Penghargaan Kategori Akreditasi Hasil Pendampingan Syariah 
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Nilai Tertinggi dengan akreditasi “A” nilai 91,16 yang diberikan oleh BIMAS Islam 

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Putra, 2019). 

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Darwish A. Yousef disebutkan bahwa 

Kerja sama merupakan hal yang perlu ditekankan dalam etos kerja islami dan 

memandang konsultasi sebagai sebuah cara untuk memecahkan masalah dan 

menghindari kesalahan. Menurutnya, hubungan sosial dalam kerja juga perlu 

ditumbuhkan guna memenuhi kebutuhan individu dan membangun keseimbangan 

dalam kehidupan individu dan sosial seseorang. Selain itu, dalam etos kerja islami, 

kerja juga dianggap sebagai sumber kemandirian dan sarana untuk menumbuhkan 

personal growth (perkembangan personal), self-respect (rasa hormat terhadap diri 

sendiri), kepuasan dan self-fulfillment (pemenuhan diri). Etos kerja islami juga 

menekankan kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan sebuah pencapaian 

(Yousef, 2001, hal. 153). Menurut Ali dalam (Yousef, 2001), nilai sebuah pekerjaan 

dalam etos kerja islami diperoleh dari niat yang menyertainya dibanding hasil dari 

pekerjaannya. Kompetisi juga merupakan suatu hal yang harus didorong guna 

meningkatkan kualitas. Dari pendapat Yousef dan Ali ini dapat dilihat bahwa etos 

kerja islami yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya 

dalam bekerja dan berusaha memperoleh keterampilan yang sesuai untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pengurus BAZNAS DIY bekerja dengan 

niat sebagai bentuk jihadnya kepada Allah SWT melaui kerjanya, terutama sebagai 

amil zakat. Dilihat dari observasi yang dilakukan oleh penulis, niat tersebut masih 

terus ada hingga saat ini yang kemudian menjadikan hasil kerja pengurus BAZNAS 

DIY terus mengalami peningkatan dalam semua bidang pekerjaannya. Jiwa 

perjuangan tersebut juga terus ditumbuhkan dengan cara pelaksanaan kegiatan-

kegiatan seperti character building, pengajian rutin, dan lain-lain yang akan 

meningkatkan kualitas kerja terutama dalam kesesuaiannya dengan syariah. Selain 

itu, upaya peningkatan kualitas kerja pengurus BAZNAS secara umum di D.I. 

Yogyakarta juga dilakukan dengan adanya Rapat Koordinasi tahunan yang isinya 
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membahas tentang koordinasi kelembagaan, pelaksanaan RKAT tahun berjalan, 

sinkronisasi program pentasharufan. Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas 

mengenai peningkatan kualitas amil secara berkelanjutan, pelaksanaan sertifikasi 

amil, dan lain sebagainya. Adanya rapat koordinasi, pengajian rutin, capacity 

building, dan lain sebagainya kemudian meningkatkan semangat kerja pengurus serta 

menumbuhkan ide-ide inovasi baru, evaluasi kerja, serta disiplin kerja pengurus. Hal 

ini kemudian meningkatkan kualitas kerja pengurus terutama jika dilihat dari 

indikator Mujahadah dan As-Salah. Seperti yang disampaikan oleh informan (Ummi 

Nasyi’ah, 2019): 

“Dan kegiatan-kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas kerja pegurus. 

Kegiatan-kegiatan tersebut seperti charging semangat dan kinerja kita. Kegiatan-

kegiatan seperti capacity building dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan 

semangat kerja dan etos kerja kita sebagai pengurus.” 

Transparansi secara khusus sebagai salah satu azas dalam etos kerja islami yang 

diterapkan oleh pengurus BAZNAS DIY juga memiliki andil dalam peningkatan 

kualitas kerja pengurus. Dalam Laporan terakhir yang dikeluarkan oleh BAZNAS 

DIY, terjadi peningkatan sebanyak 33% dalam bidang penghimpunan dana ZIS 

dimana pada tahun 2017 jumlahnya adalah Rp 2.155.763.271,- menjadi Rp 

3.321.905.621,- pada tahun 2018 (jogjaprov.go.id, 2019). Hal ini menunjukkan 

bahwa pengurus melaksanakan tugasnya secara Itqan dan Ihsan. Peningkatan yang 

terjadi ini disebabkan karena adanya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan 

keuangan, serta adanya upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS 

DIY misalnya berupa menyurati OPD mendorong ASN membayar ZIS, memberikan 

kemudahan pembayaran zakat melalui ATM atau mengakses melalui Sistem 

Informasi Manajemen Baznas (SIMBa). Dengan adanya transparansi ini kemudian 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzakki terhadap BAZNAS DIY. 

Berdasarkan peningkatan sebesar 300% yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS 

DIY atas dasar kontribusi etos kerja islami, menunjukkan bahwa pengurus BAZNAS 

DIY menerapkan karakteristik etos kerja islami dimana kerjanya dilakukan dengan 
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meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petujuk-Nya. Dalam hal ini, sifat 

yang diterapkan oleh pengurus misalnya adalah sifat giat dan aktif dalam 

melaksanakan pekerjaan, serta amanah dalam melaksanakan pekerjaannya(Juni A. 

Dwi Utomo, 2018). 

Karakteristik etos kerja islami kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi dan 

mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya juga memberikan kontribusi positif terhadap 

kualitas kerja pengurus BAZNAS DIY. Yang paling terlihat adalah dari indikator 

amanah dimana indikator ini kemudian meningkatkan kualitas kerja pengurus 

berdasarkan semua indikator kualitas kerja dalam Islam yang ada. Seorang pengurus 

yang amanah menyadari bahwa pekerjaannya harus mendatangkan manfaat bagi yang 

lain, keamanahan seorang pengurus kemudian juga menuntutnya untuk bekerja 

dengan sempurna, lebih baik, serta optimal. Selain itu, pengurus juga nenyadari 

bahwa waktu yang dimilikinya harus digunakan sebagai mungkin guna 

kebermanfaatan ummat. 

Jika disimpulkan, setiap karakteristik etos kerja islami memberikan kontribusi 

positif kepada setiap indikator kualitas kerja, di antaranya: 

1. Kerja merupakan penjabaran Aqidah memberikan kontribusi terhadap kualitas 

kerja pengurus dengan meningkatkan kesadaran pengurus tentang manfaatnya 

untuk orang lain, menuntut pengurus untuk bekerja dengan sempurna, lebih 

baik lagi, optimal, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, serta 

berkompetisi untuk selalu meningkatkan kinerja. Fakta konkrit mengenai hal-

hal ini misalnya peningkatan penghimpunan dan penyaluran tiap periodenya, 

diperolehnya akreditasi baik audit keuangan dan audit syariah, serta 

peningkatan kesadaran pengurus terhadap kerjanya. 

2. Kerja dilandasi ilmu yang kemudian menimbulkan sikap-sikap seperti kreatif, 

disiplin, profesional, paham IPTEK, dan inovatif ditunjukkan dengan 

kedisiplinan kerja sesuai dengan dengan job desk yang ada, inovasi program-
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program dan kegiatan baru, serta akuntabilitas yang semakin meningkat 

dengan adanya peningkatan berkelanjutan. Hal-hal ini kemudian berkontribusi 

terhadap indikator kualitas kerja Mujahadah, Ihsan,  dan Itqan. Adanya 

profesionalitas dan lain sebagainya mendorong pengurus untuk terus 

melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. 

3. Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi dan mengikuti petunjuk-petunjuk-

Nya menurunkan sikap amanah, giat, kompetitif, sabar, dan lain sebagainya. 

Amanahnya pengurus BAZNAS DIY salah satunya dibuktikan dengan adanya 

transparansi laporan dan kegiatan serta seimbangnya jumlah dana ZIS yang 

disalurkan dengan dana yang dihimpun. Sedangkan giat, kompetitif, dan lain 

sebagainya dibuktikan dengan kegiatan pentasyahuran melalui program-

program yang konsisten. Sikap-sikap ini kemudian berkontribusi terhadap 

kualitas kerja dalam hal Tanafus dan Ta’awun, Mujahadah, serta Itqan. 
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Gambar 4.4 Bagan Kontribusi Etos Kerja Islami Terhadap Kualitas 

Kerja Pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

TABEL 4.2 

KONTIBRUSI ETOS KERJA ISLAMI TERHADAP KUALITAS KERJA 

PENGURUS BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

No. Penerapan Etos 

Kerja Islami 

Kontribusi Kualitas Kerja Pengurus 

1. Kerja diniatkan 

sebagai Ibadah 

(capacity bulding) 

Ada Meningkatkan Ihsan dan Itqan karena 

konsekuensi kerja diniatkan sebagai ibadah 

maka pelaksananya akan merasa bahwa 

setiap hal yang ia kerjakan diawasi oleh 

Allah. Bentuk peningkatannya berupa 
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peningkatan penghimpunan dan penyaluran 

dana ZIS. Juga meningkatn Mujahadah, 

Ta’awun serta mencermati nilai waktu 

dengan penanaman pentingnya kerja yang 

dilakukan bagi ummat. 

2. Kerja dilakukan 
untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi, 
keluarga, dan 
untuk membantu 
orang lain 
(pengajian rutin). 
 

Ada Meningkatkan As-Salah dalam bentuk 

kesadaran bahwa pekerjaannya tidak hanya 

harus bermanfaat bagi diri sendiri tetapi 

juga bagi orang lain. 

3. Rasional, paham 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi, 

aktif, kreatif, 

disiplin, visioner, 

dan profesional. 

Juga termasuk 

asas ATP. 

Ada Meningkatkan Mujahadah dalam bentuk 

semakin banyaknya inovasi baik dalam 

bentuk program-program baru dan lain 

sebagainya. Asas ATP berkontribusi dalam 

meningkatkan Ihsan yang menjadikan 

pengurus bekerja sesuai dengan job desk 

yang dimiliki sehingga meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS 

DIY. 

4. Inovatif, Giat, dan 

Disiplin 

Ada Berkontribusi terhadap efisiensi dan 

efektifitas penggunaan waktu (mencermati 

nilai waktu). Dengan indikator etos kerja 

ini, maka pengurus lebih mampu melakukan 

semua tugasnya meskipun dengan waktu 

dan jumlah pengurus yang terbatas. 

5. Amanah Ada Meningkatkan Mujahadah pengurus dengan 

melaksanakan tugas bahkan hingga di luar 

jam kerja kantor. Serta meningkatkan Ihsan 
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dan Itqan dibuktikan dengan audit keuangan 

dan audit syariah yang baik. 

6. Giat, Kompetitif, 

Sabar 

Ada Meningkatkan sikap Tanafus dan Ta’awun 

dengan contoh berkompetisi dala 

meningkatkan penghimpunan dan 

penyaluran dana ZIS secara konsisten serta 

menolong sesama melalui program-program 

yang ada dan menolong sesama pengurus 

dalam hal kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


