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One of the problems faced by almost all countries around the world including 

Indonesia is the problem of poverty. Various attempts have been made to reduce 

poverty. One way to overcome poverty is the support of people who are able to 

expend their wealth in the form of zakat. Dompet Dhuafa Yogyakarta through 

Independent Economic madrasah program with productive economic empowerment. 

The cultivation of zakat is productive with management means of zakat funds into 

venture capital. The aim of this study is to describe the strategic management of 

Independent Economic Madrasah program set by Dompet Dhuafa Yogyakarta \and 

describe the performance of Dompet Dhuafa Yogyakarta in implementing the 

strategic management of zakat fund management Independent Economic Madrasah 

program. The sort of research used by the author is a field research namely research 

in which the data and information obtained through interviews with relevant parties. 

In this case, the object of study is authorized Dompet Dhuafa Yogyakarta and 

mustahiq who receive zakat. In this thesis the author do data collection by: interview, 

observation and documentation study. The results of research by the author is that 

the strategic management of management and productive zakat of Madrasah 

Independent Economic program Dompet Dhuafa Yogyakarta has been applied and 

running properly, it can be seen from the process strategic management operational 

management of zakat funds productive and as for the performance Dompet Dhuafa 

Yogyakarta in implementing strategic management of productive zakat fund 

Madrasah Independent Economic Program using the optimal management of zakat 

and through the empowerment process. And the impact of acquired by mustahiq is 

the increasing in economic income, and be free of interest loans. 

 

Keywords: Strategic Management, Management, Dompet Dhuafa, Empowerment, 

Program of Madrasah Ekonomi Mandiri.  
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1. Pendahuluan 

  Salah satu problematika yang dihadapi hamper semua negara di seluruh dunia 

termasuk Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi 

kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta 

kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.1 

   Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung 

peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. 

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhny amempunyai konsep perencanaan dan 

pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan 

modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka 

perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif 

tersebut.2 

  Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara pengolahan dana zakat 

menjadi modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir 

miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut 

fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, 

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk 

menabung. 

  Lembaga Amil Zakat Dompet DhuafaYogyakarta menyalurkan dana zakat 

produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program 

Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan 

umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha ,program 

Pemuda Produktif dan Inovatif dengan nama program SAMI MANDIRI ( Madrasah 

Ekonomi Mandiri) yang dahulu bernama SAKOFA (madrasah ekonomi dhuafa) 

dengan peserta mendapatkan bantuan modal untuk usahanya, Selain mendapatkan 

modal usaha, peserta juga mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha 

sekaligus dibuat kelompok semacam arisan kemudian menyisihkan sebagian 

                                                 
1http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-277-juta-orang, 

diakses pada 16 juni 2015. 
2Sartika Mila(2008), “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan 

Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Skripsi S1, Yogyakarta: FIAI UII. 

http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-277-juta-orang
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keuntungan usahanya untuk tabungan sebelum nantinya akan di lepas menjadi 

masyarakat mandiri. 

2. Kerangka Teori 

A. Manajemen Strategik Pengelolaan Dana Zakat Produktif 

 Manajemen strategik diartikan sebagai usaha manajerial 

menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi 

peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan visi yang telah ditentukan. Pengertian ini juga 

mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurani 

kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan 

bisnisnya. Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan 

berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman 

bisnis.3 

 Sedangkan komponen pokok menajemen strategik adalah: (1) analisis 

lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman 

bisnis; (2) analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan; (3) strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan memperhatikan; (4) visi-misi perusahaan. 

Lingkungan bisnis meyediakan peluang dan ancaman bisnis.4 

 Dalam prakteknya, komponen strategi bisnis dikerjakan sesuai dengan 

urutan fungsi pokok manajemen, yakni perencanaan, implementasi, dan 

pengawasan. Oleh karena itu, secara metodologi, strategi bisnis terdiri dari 

tiga proses yang saling kait mengkait dan tidak terputus, yakni proses 

perumusan, proses implementasi, dan proses pengawasan strategi. 

 Dalam literatur zakat, baik literatur klasik maupun modern, selalu 

ditemukan ungkapan bahwa pengumpulan zakat adalah mejadi kewajiban 

pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiaban memaksa warga 

negara yang beragama Islam dan mampu untuk membayar zakat atas harta 

kekayaannya yang telah mencapai nishab dan haulnya. Bagitu indahnya 

                                                 
3Suwarsono Muhammad, Manajemen ...,Hal 7.  
4Ibid, Hal 7. 
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ajaran zakat dalam Islam. Akan tetapi karena ketidak berhasilan penerapan 

dan pelaksanaan zakat sehingga akhirnya mencela sistem yang ada.5 

 Ketidak berhasilan penerapan dan pelaksanaan zakat tersebut 

disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu, 

dalam pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan 

produktif harusnya mengetahui dan memehami dengan sempurna tentang 

manajemen. Utamanya manajemen sebagai seni, alat atau pendekatan. 

Manajemen merupakan proses atau bentuk kerja bersama yang meliputi 

arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Tentunya, 

manajemen akan berjalan baik bila pelaku memahami fungsi-fungsi 

manajemen organisasi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan atau evaluasi.6 

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

  Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, buka 

bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat 

konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Zakat adalah 

transfer kekayaan dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin. Orang 

miskin adalah orang yang memiliki hasar untuk konsumtif tinggi. Jika ini 

terjadi maka kaum miskin akan memanfaatkan dana perolehan zakatnya akan 

dikonsumsi semuanya. Hal ini berarti pendistribusian zakat bersifat 

konsumtif. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem “Surplus Zakat Budget”. 

Artinya, jumlah total penerima zakat lebih besar daripada total distribusi 

zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan 

seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang 

merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dapat 

digunakan untuk mengurangi jumlah permintaan dalam ekonomi. Dengan 

kata lain, tingkat harga dapat dikurangi.7 

                                                 
5Muhammad danRidwan,  ZakatdanKemiskinanInstrumenPemberdayaanEkonomiUmat, 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal 119-120. 
6Ibid, 
7Muhammad danRidwan,  ZakatdanKemiskinanInstrumenPemberdayaanEkonomiUmat, 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal 118. 
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  Selain cara yang disebutkan di atas, ada cara lain dalam 

pendistribusian zakat, yaitu dalam bentuk “In Kind”. Cara ini dimaksudkan 

sebagai penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang 

diperluakan oleh para asnaf, baik untuk memulai usahanya maupun untuk 

pengembangan usaha. Disamping itu, sistem “Revolving Fund” juga 

merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan produktif. 

Sistem ini diterapkan dengan memposisikan dana zakat sebagai dana 

penjaman yang wajib dikembalikan baik ada maupun tanpa bagi hasil. Ruh 

sistem ini adalah mendorong kaum miskin untuk mau berusaha dengan 

sungguh-sungguh sehingga diharapkan kaum miskin tersebut pada tahun yang 

akan datang tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, namun telah menjadi 

wajib pembayar zakat.8 

 

C. Manajemen Operasional Lembaga Amil Zakat 

  Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya terhadap yang akan harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan, 

setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya; 

hasil yang ingin dicapai, apa saja yang dilakukan, kapan waktu dan skala 

prioritasnya serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan.9 

  Salah satu peran fungsi lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan 

dana zakat dari para muzakki. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana 

tersebut bagian dari pengelolaan zakat menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang 

dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu pertama, dana 

yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun 

perusahaan. Kedua, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan 

dana karena adanya sentuhan tertentu.10 

                                                 
8Ibid, Hal 118. 
9 Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktek (Jakarta: Gema 

Insani Press,2003), Hal. 78.  
10 Eri Sadewo, Manajemen Zakat ..., Hal 190. 
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  Pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada 

orang-orang atau golongan yang berhak menerimananya seperti yang tertera 

pada surat At- Taubah ayat 60. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut 

dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus 

selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif.11 

  Pengawasan sesungguhnya merupakan proses amar ma’ruf  nahi 

munkar. Pengawasan bisa berangkat dari diri sendiri sebagai pengawasan 

melekat. Juga bisa dari luar kedalam sebagai pengawasan yang diprogramkan. 

Tujuan dari pengawasan tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan 

organisasi. Pengawasan terkait erat dengan perencanaan. Sebagai sebuah 

kegiatan, pengawasan bisa dirancang dalam perencanaan secara khusus. 

Namun sebagai sebuah tanggungjawab, pengawasan sebenarnya telah 

melekat secara inheren dalam tiap perencanaan. Karena melekat secara 

inheren sebenarnya perencanaan adalah pengawasan itu sendiri.12. 

 

D. Lembaga Amil Zakat 

Berdasarkan sifat operasinya, organisasi dapat menjadi dua macam. 

Pertama organisasi yang berorientasi mencari keuntungan (profit 

organization). Hidup mati organisasi sangat tergantung pada keuntungan 

yang diperoleh. Kedua adalah organisasi yang tidak berorientasi mencari 

keuntungan(Not-for-profit organization), yaitu organisasi yang dalam 

menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dalam 

segala aktivitasnya. kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung dari 

berbagai sumbangan dari para donatur. Termasuk dalam jenis ini adalah 

organisasi sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi 

pengelola zakat termasuk dalam jenis organisasi nirlaba yang tidak mencari 

keuntungan.13 

                                                 
11Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008) 

Hal. 314-315. 
12Ibid, Hal.140 
13Rifqi Muhammad, Akuntasikeungansyariah, (Yogyakarta: P3EI Press,2010), Hal 66. 
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Organisasi nirlaba memilki karakteristik yang berbeda dengan 

organisasi bisnis pada umumnya antara lain:14 

a. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding 

dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Jika 

organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada 

para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. 

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti 

bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlana tidak dapat dijual, dialihkan, atau 

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi 

pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran 

organisasi. 

 

3.  Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan 

(penelitian kancah/field reseach), yaitu penelitian yang mengambil data dari 

lapangan dan dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk 

menemukan realitas apa yang tengah teerjadi mengenai masalah tersebut.15 

Dalam hal ini, objek penelitian adalah pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta 

yang berwenang dan mustahiq yang menerima dana zakat. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian di Dompet Dhuafa Yogyakarta, alamat JL. 

Kyai Mojo, No. 97, Yogyakarta. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam tugas akhir ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :   

a. Wawancara (interview), yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan maksud tertentu, yaitu penulis (interviwer) yang mengajukan 

pertanyaan seputar data-data yang diperlukan dengan pihak atau 

                                                 
14Ibid. 
 15 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII,2005), Hal 14.  
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supervesior bidang ekonomi Dompet Dhuafa (interviwee)Yogyakarta 

selaku pihak pengelola program tersebut dan melakukan wawancara 

kepada para penerima manfaat selaku mustahiq yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut16.  

b. Observasi, yaitu penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung 

terutama bagian yang berhubungan dengan topik bahasan dengan maksud 

untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan keadaan lapangan. 

c. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau  karya-karya monumental dari seseorang. 

 

4. Hasil dan Analisis 

A. Prinsip Manajemen Strategik Dompet Dhuafa Yogyakarta 

  Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengelola dana zakatnya 

menggunakan prinsip manajement by process bukan pada prinsip 

management by result,yang mana manajemen strategik dengan prinsip 

manajemen ini lebih menitik beratkan pada pentingnya penataan proses bukan 

kepada hasil yang dicapai. Jika prosesnya baik maka seluruh infrastruktur 

telah ditanam pada jalur yang benar.17 

  Maka proses manajemennya terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam merealisasikan 

manajemen operasional program madrasah ekonomi mandiri yang baik, 

Adapun komponen pokok Manajemen Strategik Dompet Dhuafa yogyakarta 

terdiri dari (1) analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi 

peluang dan ancaman bisnis; (2) analisis profil perusahaan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan; (3) strategi bisnis yang 

                                                 
16Lexi J. Moleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004), 

Hal 4. 
17Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 Juli 

2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta. 
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diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan; (4) 

visi-misi perusahaan18, sebagai berikut : 

a. Analisis lingkungan bisnis  

Dalam hal analisis lingkungan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta terdiri dari 

peluang dan ancaman, sebagai berikut19: 

Peluang :  

1) Pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya Pengusaha muda (kelompok-

kelompok sadar zakat semakin bertambah, khususnya dari pengusaha-

pengusaha muda di Yogyakarta. 

2) Pertumbuhan properti di Yogyakarta (indikasinya bahwa banyaknya 

masyarakat Yogyakarta yang status ekonominya naik). 

Ancaman :  

1) UU No 23 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 7 dan 8. Yang menyatakan bahwa 

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional, sedangkan LAZ  adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang 

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat 

2) Banyaknya organisasi-organisasi massa yang juga mengalang dana dengan 

model gerakan. 

3) Analisis profil perusahaan 

b. Analisis profil perusahaan 

 

analisis profil perusahaan dari Dompet Dhuafa sebagai bentuk identifikasi 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sebagai berikut: 

1) Kekuatan: 

Dompet Dhuafa kuat dalam bidang jaringan, donatur yang dimiliki Dompet 

Dhuafa basisnya sangat banyak sekitar 4000 hingga 6000 donatur. 

Kelemahan: 

a) Dompet Dhuafa lemah dalam hal komunikasi kepada pihak luar, sebagai 

contohnya dalam hal web maupun sosial media yang dimiliki Dompet 

                                                 
18 Suwarsono, Manajemen..., Hal 6. 
19 Wawancara dengan Bambang Edi prasetyo (Manajer Pendayagunaan Dompet Dhuafa 

Yogyakarta) pada 17 Desember 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta. 
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Dhuafa masih pincang, hanya fokus pada sosial media tertentu saja dan 

belum merambah kesemua sosial media yang ada. 

b) Jejaring relawan dari Dompet Dhuafa tidak begitu bagus masih terbatas, 

sehingga aliansi strategisnya belum begitu banyak. 

c. Strategi bisnis 

Dalam strategi bisnis dalam hal ini disebut strategi-strategi yang dilakukan oleh 

LAZ Dompet Dhuafa guna mencapai tujuannya, pihak Dompet Dhufa membuat 

grand strategy sebagai bentu pengaplikasian dari berbagai macam strategi yang telah 

dirancang, sebagai berikut20: 

1) Ekspansi program dan jaringan dalam fundraising dan pendayagunaan 

2) Peningkatan customer service excellent 

3) Membangun aliansi strategis untuk resource mobilization dan advokasi 

4) Membangun sistem ICT, pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas 

5) Membangun sistem manajemen SDM 

d. Visi misi perusahaan 

Dalam setiap program kerjanya pihak dompet dhuafa juga menerapkan visi 

misi yang sudah dicetuskan sebagai bentuk penyesuain LAZ Dompet Dhuafa dengan 

lingkungan bisnis yang ada, sesuai dengan stategi-strategi yang sudah dijelaskan 

pada pembahasan sebelumnya. Maka strategi-strategi yang sudah di terapkan dalam 

segala operasionalnya, sebagai berikut21:  

1) Networking atau jejaring. Dalam hal ini Dompet Dhuafa Yogyakarta belum 

terlalu besar, masih perlu bekerjasama dengan lembaga yang lain, seperti 

bekerjasama dengan fakultas pendidikan UNY, Ikatan Dakwah Indonesia 

untuk bekerjasama dalam program kerjanya. 

2) Penguatan kelembagaan, maksudnya Dompet Dhuafa satu suara dari mulai 

pusat hingga cabangnya dalam hal ini lebih kepada bidang keuangan untuk 

memperkuat kelembagaannya. 

3) Memiliki program unggulan untuk masing-masing divisi. 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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4) Terobosan strategi fundraising (penggalangan dana), setiap tahunnya Dompet 

Dhuafa dituntut untuk membuat program-program yang berbeda dengan LAZ 

yang lain.  

 

B. Manajemen Operasional Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet 

Dhuafa Yogyakarta 

  Qardhul hasan merupakan program pemberdayaan ekonomi umat. 

Program ini merupakan program pemberdayaan pembinaan umat dengan 

memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dalam bentuk uang 

maupun barang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan 

para penerima bantuan Program Madrasah Ekonomi Mandiri ini dapat 

mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup 

mereka.22 

  Dengan berkembangnya usaha kecil menengah melalui penyaluran 

modal yang bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah maka akan 

menyerap tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada pengurangan angka 

pengangguran. Jika angka pengangguran berkurang maka tingkat akan 

permintaan barang dan jasa akan bertambah, yang mana hal ini akan 

berpengaruh pada daya beli masyarakat dan meningkatkan sektor produksi. 

Pertumbuhan sektor produksi inilah menjadi salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi. 23 

  Untuk sektor program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa 

Yogyakarta memiliki beberapa karekteristik24:  

a. legal syari’i, maksudnya program-program yang ada di Dompet Dhuafa 

Yogyakartaharus sesuai dengan fiqih yang diatur oleh Dewan Syariah 

Nasional. Penerapan di program Madrasah Ekonomi Mandiri secara 

teknis dengan cara pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta bekerja sama 

dengan pihak jejaring BMT yang mau bekerja sama dengan Dompet 

                                                 
22Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta  
23Ibid. 
24Ibid. 
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Dhuafa Yogyakarta  untuk ikut serta dalam pengelolaan dana zakat, 

karna dana zakat seyogyanya tidak boleh kembali lagi kepada pengelola 

zakat.. Maka dengan itu pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta  bekerja sama 

dengan jejaring BMT dengan akad yang digunakan adalah qardul hasan/ 

pinjaman lunak. 

b. Membuat program-program yang unik, pihak Dompet Dhuafa 

Yogyakarta  membuat program yang unik harapannya dapat pula 

dijadikan inspirasi oleh lembaga-lembaga yang lain, pihaknya tidak 

bermasalah bila program yang telah di buat namun di tiru oleh lembaga 

yang lain.  

c. Programnya berkelanjutan/ program jangka panjang, harapannya 

programnya nanti bila Dompet Dhuafa Yogyakarta sudah selesai dari 

masa pendampingan, maka penerima dari dana zakat tersebut masih 

dapat berkembang kedepannya, fungsinya pihak Dompet Dhuafa 

Yogyakarta  hanya sebagai fasilitator. 

d. Peneriman dana bantuan modal harus sesuai dengan 8 asnaf penerima 

zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pihak Dompet Dhuafa 

Yogyakarta  sebelum memberikan dana bantuannya terlebih dahulu 

melakukan survai kepada bakal calon penerima dana zakat. 

 

C. Prestasi Kerja Dompet Dhuafa Dalam Implementasi Manajemen 

Strategik Program Madrasah Ekonomi Mandiri 

    Pengelolaan zakat yang optimal dan melalui proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh dompet dhuafa yogyakarta, menjadi salahsatu kunci 

sukses dari optimalisasi peran zakat sebagai salah satu solusi pengentasan 

kemiskinan. Maka untuk dapat menerapkan peran zakat secara optimal 

dompet dhuafa menerapkan fungsi-fungsi manajemen operasional lembaga 

tersebut melalui tahapan manajemen strategik, sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat 

 Dalam hal ini dompet dhuafa yogyakarta melalukan perencanaan 

dalam mengelola dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat. 
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Dompet dhuafa sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, maka dalam 

operasionalnya lebih kepada perencanaan program-program yang 

langsung menyentuh kepada mustahik sebagai sasarannya. Bentuk 

perencanaan pengelolaan zakat tersebut dilihat dengan persiapan untuk 

melakukan setiap programnya yakni dengan terlebih dahulu melihat 

apakah program yang dilaksanakan dapat sesuai sasaranya yakni dengan  

terlebih dahulu melakukan survei.25 

 Mekanisme survei penerima zakat pada Dompet Dhuafa 

Yogyakartadengan (1) Melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

tentang data kemiskinan yang ada di Yogyakarta atau dapat juga mencari 

data dengan cara audiensi dengan pemerintah tanya jawab terkait 

program pemberdayaan yang ada di Dompet Dhuafa Yogyakartacocok 

untuk daerah mana (2) Ajuan dari masyarakat dalam bentuk proposal 

yang langsung memberi usulan kepada Dompet Dhuafa 

Yogyakartabahwa pada daerah tersebut terdapat dhuafa yang sekiranya 

dapat diberdayakan untuk mendapat bantuan dari Dompet Dhuafa 

Yogyakarta(3) info usulan dari jejaring Dompet Dhuafa Yogyakarta. 

Khusus untuk program Madrasah Ekonomi Mandiri pihak Dompet 

Dhuafa Yogyakartalebih banyak menggunakan metode info dari jejaring 

Dompet Dhuafa Yogyakarta, untuk memastikan bahwa pihaknya adalah 

salah satu dari 8 asnaf penerima zakat maka pihak Dompet Dhuafa 

Yogyakartaakan melakukan observasi terlebih dahulu hingga dapat 

dipastikan bahwa calon penerima dana zakat tersebut merupakan 

golongan 8 asnaf.26 

b. Pengumpulan Zakat 

   Salah satu peran fungsi lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan 

dana zakat dari para muzakki. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana 

tersebut bagian dari pengelolaan zakat menyelenggarakan berbagai 

                                                 
25Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 Juli 

2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta. 
26 Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta 
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kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti 

kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal 

yaitu pertama, dana yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik 

perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia yang menjadi 

donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu.27 

 Pengumpulan zakat pada dompet dhuafa yogyakarta dapat dari donasi 

ritel (donasi yang berasal dari kegiatan jual beli barang dan jasa). Untuk 

masyakat Yogyakarta sekitar 40-41% sudah teredukasi pengetahuan 

tentang zakat, walaupun seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari tidak begitu besar namun karena edukasi terhadap zakat di 

Yogyakarta cukup baik, maka banyak mustahiq yang mendonasikan 

zakat dari hasil penghasilannya dari kisaran Rp. 200.000 hingga Rp. 

300.000 namun jumlah mustahiq yang mendonasikan zakatnya cukup 

banyak. Sistem penggalangan dana yang efektif bagi Dompet Dhuafa 

Yogyakarta dengan pemberian edukasi zakat dari media leaflet-leaflet, 

baliho, media sosial kepada masyarakat Yogyakarta, dengan begitu 

banyak yang teredukasi tentang zakat maka penggalangan dana zakat 

akan berjalan dengan sendirinya  karena masyarakatnya yang sudah 

teredukasi.28 

c. Pendistribusian Zakat 

Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan 

dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk 

kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing- masing 

dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut di bagi pada dua 

bagian yaitu:29 

                                                 
27 Eri Sadewo, Manajemen Zakat ..., Hal 190. 
28 Wawancara dengan Bambang Edi prasetyo (Manajer Pendayagunaan Dompet Dhuafa 

Yogyakarta) pada 30 Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta. 
29 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008) 

Hal. 314-315. 
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1) Konsumtif Tradisional30, Yaitu pembagian zakat 

kepada mustahiq dengan cara langsung untuk kebutuhan 

sehari- hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam 

mengatasi permasalahan umat. Bentuk program konsumtif 

tradisional pada dompet dhuafa yogyakarta 

2) Konsumtif Kreatif31, Yaitu zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk 

membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial 

ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis serta 

beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, 

grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya. 

3) Produktif Konfensial32, Yaitu zakat yang diberikan 

dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang 

tersebut bisa menghasilkan usaha mustahiq. Seperti mesin jahit 

dan lainnya. 

d. Pengawasan Zakat 

  Pengawasan sesungguhnya merupakan proses amar ma’ruf  

nahi munkar. Pengawasan bisa berangkat dari diri sendiri sebagai 

pengawasan melekat. Juga bisa dari luar kedalam sebagai pengawasan 

yang diprogramkan. Tujuan dari pengawasan tak lain adalah 

menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan terkait erat 

dengan perencanaan. Sebagai sebuah kegiatan, pengawasan bisa 

dirancang dalam perencanaan secara khusus. Untuk dompet dhuafa 

yogyakarta sendiri menggunakan pengawasan  dengan menggunakan 

pola program pendampingan, hal ini digunakan sebagai bentuk 

pengawas atau pemantau bagaimana kerja program tersebut apakah 

terdapat kendala atau kesulitan dalam berjalannya program segera di 

                                                 
30Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta  
31 Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta 
32Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta  
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respon oleh pihak Dompet Dhuafa Yogyakartadapat menemukan 

kunci jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dialami.33 

  Pendampingan yang diberikan lebih kepada penguatan 

motivasi dan memberikan materi terkait program tersebut oleh 

pemateri yang berkompeten, contohnya mendatangkan praktisi yang 

berkompeten seperti dosen atau akademisi untuk dijadikan pemateri. 

Khusus untuk program Madrasah Ekonomi Madrasah itu sendiri pihak 

Dompet Dhuafa Yogyakartabekerjasama dengan BMT-BMT jejaring 

seperti BMT Dana Insani Ngipat, BMT Arta Barokah Dinggu, BMT 

Al Ikhlas Godean, BMT Budi Mulya Prambanan, BMT Menorah 

Sejahtera Nanggulan dan BMT Nur Ikhlas Turi, maka BMT sendiri 

juga memiliki andil dalam pendampingan tersebut untuk bersama-

bersama Dompet Dhuafa Yogyakarta melakukan pemantauan. Dalam 

hal ini karena penulis hanya meneliti dari sebagian jejaring BMT Al 

Ikhlas Godean dan BMT menoreh Sejahtera.34 

 

D. Pemberdayaan Masyarakat Aspek Ekonomi Program Madrasah 

Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta 

  Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta adalah 

program 2 tahunan di mulai pada tahun 2009 pasca erupsi merapi, setiap 2 tahun 

sekali program tersebut di tutup atau berakhir. Dari tahun 2009 hingga 2013 

penerima dana sakofa sudah dapat di lepas menjadi masyarakat mandiri dan lepas 

dari pendampingan yang dilakukan oleh pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta, dan 

untuk sekarang Dompet Dhuafa Yogyakartaberfokus untuk melakukan 

pendampingan penerima dana Madrasah Ekonomi Mandiri 2014 dan 2015. Total dari 

penerima dana Madrasah Ekonomi Mandiri 2014 ada 85 penerima dan 2015 ada 50 

penerima. Dompet Dhuafa Yogyakartasendiri dalam menjalankan program Madrasah 

Ekonomi Mandiri ini bekerjasama dengan beberapa BMT sebagai mitra kerjasama, 

                                                 
33Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta  
34Wawancara dengan  Nuryanto Harimurti (Supervisor Pendayagunaan Ekonomi) pada 31 

Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta  
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untuk 2014 Dompet Dhuafa Yogyakartabekerjasama dengan 6 BMT yakni: BMT 

Dana Insani Ngipat 15 orang, BMT Arta Barokah Dinggu 15 orang, BMT Al Ikhlas 

Godean 15 orang, BMT Budi Mulya Prambanan 15 orang, BMT Menorah Sejahtera 

Nanggulan 10 orang dan BMT Nur Ikhlas Turi 15 orang35. 

 

5. Kesimpulan   

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program Madrasah 

Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta sudah terelasisasi dan berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari komponen pokok menajemen strategik 

dalam pengelolaan dana zakat produktif sebagai berikut: 

  (1) analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang 

dari Dompet Dhuafa yakni pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya pegusaha 

muda baru yang sadar akan zakat serta pertumbuhan properti di wilayah 

Yogyakarta dan ancaman bisnis dari Dompet Dhuafa adalah terdapatnya UU no 

23/2011 pasal 1 ayat 7 & 8 yang seakan mengkerdilkan peran dari adanya LAZ, 

munculnya organisasi massa yang menggalan dana zakat; (2) analisis profil 

perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dari Dompet Dhuafa yakni dalam 

hal jejaring yang luas dan kelemahan perusahaan dari Dompet Dhuafa 

komunikasi ke luar masih sangat lemah serta jejaring relawan yang masih 

terbatas; (3) strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, 

dalam hal ini dompet dhuafa memiliki grand strategi sebagai wujud pencapaian 

strategi bisnisnya; (4) visi-misi perusahaan dari Dompet Dhuafa dilihat dari 

visinya untuk mencapai misi yakni: jejaring, kelembagaan yang kuat, program 

unggulan, strategi fundresing.  

 Secara keseluruhan Dompet Dhuafa sudah menerapkan prinsi menajemen 

strategik, namun masih tetap memiliki celah dalam manajemennya dilihat masih 

adanya ancaman dan kelemahannya yang dimiliki pihak Dompet Dhuafa dalam 

operasionalnya. 

                                                 
35Wawancara dengan Bambang Edi prasetyo (Manajer Pendayagunaan Dompet Dhuafa 

Yogyakarta) pada 30 Juli 2015, di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta. 
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2. Adapun kinerja Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengimplementasikan 

manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program Sami Mandiri 

sebagai berikut: 

peran zakat secara optimal dompet dhuafa menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen operasional lembaga tersebut, sebagai berikut:  

(1) Perencanaan Pengelolaan Zakat, Bentuk perencaan pengelolaan zakat 

tersebut dilihat dengan persiapan untuk melakukan setiap programnya yakni 

dengan terlebih dahulu melihat apakah program yang nantinya akan 

dilaksanakan dapat sesuai sasaranya yakni denga  terlenih dahulu melakukan 

survei. (2) Pengumpulan Zakat, Dompet Dhuafa memiliki program dalam 

penghimpun zakat yakni: layanan langsung di kantor, layanan jemput zakat, 

layanan smsm banking, layanan CSR dan snergi pengelolaan. (3) Pendist 

ribusian zakat, Dompet Dhuafa sudah secara menyeluruh dalam pendistribusian 

dalam masing-masing kategori antara konsumtif dan produktif melalui  program-

program yang dijalankan oleh dompet dhuafa.   (4) Pengawasan Zakat, dompet 

dhuafa yogyakarta menggunakan pengawasan  dengan menggunakan pola 

program pendampingan. 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahasanya Dompet Dhuafa terkhusu 

program madrasah ekonomi mandiri sudah menerapkan manajemen strategiknya 

namun dalam hal ini dompet dhuafa masih lemah dalam hal ketegori 8 asnaf 

penerima zakat, yang mana masih terdapat sebagian penerima zakat yang tidak 

termasuk dalam golongan 8 asnaf tersebut. 
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