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OTTOM 

  علَيهم اّن صلوتك سكن لّهم وهللا سميع عليموصلّ   خذ من أموالهم صدَقًة تطّهرهم وتزّكيهم بها 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi)ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.P0F

1
P” 

Q.S. At-Taubah: 103. 

 

“Harta dan benda beredar dikalangan penguasa dan rakyat. Negara dan rakyat 
merupakan suatu pasar yang terbesar di dunia. Jika penguasa menahan harta 
benda untuk kalangan mereka sendiri, untuk golongan mereka sendiri, maka 

jumlah uang yang beredar dikalangan rakyat akan berkurang, hal ini berimplikasi 
pada berkurangnya pendapatan rakyat, padahal rakyat merupakan jumlah terbesar 

yang ada pada masyarakat tersebut. Gejala ini akan menyebabkan kemacetan 
ekonomi dikalangan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan merugikan negara itu 

sendiri.P1F

2
P” 

(Ibn Khaldun) 

                                                            
1 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 30 Juz, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 

2002) Hlm, 273. 
2 Zulkifli lessy, Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial,  (Yogyakarta: J-PMI Fak. 

Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005), Hlm, 132. 
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ABSTRAK 

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit 
umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda 
Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam 
sebagai ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku 
secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di 
dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara 
menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk 
mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat bagi mereka yang 
kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang 
strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan 
masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Tujuan zakat tidak 
sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan 
yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. 

Memang telah banyak usaha dilakukan pemerintah untuk mengurangi 
angka kemiskinan tersebut. Namun dalam konteks ini, perlulah kiranya kita umat 
Islam merefleksikan bagaimana memainkan peranan zakat sebagai salah satu 
media dalam rangka pembebasan atau pengentasan kemiskinan. Persoalannya 
sekarang, dari mana memulai UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat dan 
Kepmenag No 581/1999 setelah diberikan rambu-rambu yang cukup detail, di 
Departemen Agama telah ada struktur baru. Ditingkat pusat ada direktur 
pengembangan zakat dan wakaf. Dikantor wilayah propinsi ada kepala bidang 
zakat dan wakaf, tapi digabung dengan bidang haji. Ditingkat Kandepag kota atau 
kabupaten ada kepala seksi yang menangani zakat. 

Harapan zakat sebagai salah satu alternative dalam pembebasan 
kemiskinan membutuhkan suatu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 
harus dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ sebagai wujud proses pengentasan 
kemiskinan tetap melalui pengelolaan zakat dengan strategi dan metode yang 
tepat tentunya. Merujuk pada salah satu Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta yaitu 
DPU DT (Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid) yang memiliki strategi, pola, dan 
metode dalam kinerja pengelolaan zakat dari system manajerial sampai pada tahap 
pendistribusian zakat secara spesifik, penulis bertujuan melakukan penelitian 
dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat penyelesaian pendidikan 
akademik di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dengan judul Pemberdayaan 
Ekonomi klien Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Daarut 
Tauhid Yogyakarta. 

Rumusan masalah : Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi klien 
LAZNAS DPU-DT Yogyakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari adanya diversitas atau perbedaan pemahaman 

terhadap judul skripsi yang ada di atas, penulis mencoba menjelaskan 

beberapa istilah yang dipakai sebagaimana yang tertera di bawah ini: 

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ kemudian menjadi 

‘berdaya’ yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan, dan 

kekuasaan.1 Istilah pemberdayaan menurut Heru Nugroho adalah suatu 

proses penyadaran akan potensi atau daya yang dimiliki untuk menjadi 

berdaya dan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan 

untuk mentransfer pengetahuan.2 Dalam bahasa inggris disebut 

“empowerment”. Menurut William Webster, empowerment memiliki dua 

arti, pertama berarti to give power or authority, yaitu memberikan 

kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain. Kedua adalah to give ability or 

enable, yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.3

                                                 
1 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta English 

Press,  1991), hlm.1463 
2 Heru Nugroho, Menumbuhkan Ide-Ide Kritis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 

44 
3 Onny S. Prijono, pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementasi, (Jakarta: CSIS, 

1996),hlm.3. 

 

Pemberdayaan yang penulis adalah upaya membantu klien dalam 
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meningkatkan daya guna mencapai sebuah kemandirian dalam khususnya 

dalam bidang ekonomi. 

2. Ekonomi 

Ekonomi yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki penghasilan 

manusia, pendistribusiannya, pemakaiannya, kekayaannya berhubungan 

juga dengan pengelolaan barang industri, pertanian, dan perdagangannya.4 

Pengertian lain tentang ekonomi adalah segala usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, atau 

dalam skala sempitnya arti dari ekonomi adalah pengaturan rumah 

tangga.5

3. Klien 

 Ekonomi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kondisi finacial 

klein dari hasil usaha meningkatkan pendapatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan keluarganya. 

Klien adalah person yang membutuhkan bantuan, baik berupa 

materiil ataupun nasehat terhadap beberapa aspek kehidupan sosial 

emosionalnya.6

                                                 
4 J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 373. 
5 Rius A Partanto M Dahlan Al Barry, kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 

hlm.56. 
6 Helen Haris Pearlman, Sicial Casework A Problem Solving Process, (Bandung: 

KOPMA STKS, 1991), hlm. 1. 

 Klien yang dimaksud dalam skripsi ini adalah person yang 

mendapat layanan dari LAZNAS DPU DT dan menjadi dampingan dalam 

proses pemberdayaan ekonominya. Sedangkan ummat yang dimaksud oleh 

DPU DT Yogyakarta sama halnya dengan makna klien dalam skripsi ini. 
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4. LAZNAS DPU DT Yogyakarta 

Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah institusi 

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan 

oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, 

yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dan Lembaga Amil 

Zakat tingkat Propinsi.7

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. 

 

Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut 

Tauhid Yogyakarta adalah salah satu lembaga zakat yang ada di Indonesia 

dan merupakan cabang dari LAZNAS DPU-DT pusat yang berkantor di 

Bandung Jawa Barat.  

Judul skripsi Pemberdayaan Ekonomi Klien LAZNAS DPU-DT 

Yogyakarta yang dimaksud adalah upaya Laznas DPU-DT Yogyakarta dalam 

membantu klien untuk meningkatkan kualitas diri dalam mengelola usaha 

produktif melalui upaya pendampingan dan intervensi lembaga yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan hingga klien mampu untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga dan dapat dikatakan berdaya atau mandiri. 

B. Latar Belakang Masalah 

                                                 
7 Manajemen Pengelolaan Zakat, (Departemen Agama RI, 2007), hlm. 16. 
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Kemiskinan senantiasa menarik berbagai kalangan, baik para akademisi 

maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus 

menerus dikembangkan untuk menjawab persoalan kemiskinan ini. Di 

Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senan tiasa 

relevan untuk dikaji terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan 

telah ada sejak lama dan masih hadir di Indonesia saat ini, melainkan kini 

gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multi dimensional yang 

masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dikategorikan sebagai kekurangan 

sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks 

ini menyangkut tidak hanya aspek financial, melainkan pula segala jenis 

kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

arti luas. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara 

langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui 

penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (Poverty 

Line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan 

absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang 

per hari yang disertakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank 

Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh 

pengukuran kemiskinan absolut.8

                                                 
8 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2005), Hlm. 133. 
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Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan 

Depsos, jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa 

dan 15,6 juta jiwa (43%) di antaranya masuk kategori fakir miskin. Secara 

keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total 

penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti 

bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 

orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir 

miskin dan 8 orang fakir miskin. Angka kemiskinan akan lebih besar lagi jika 

kemiskinan dimasukan dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS 

meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, 

dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan 

namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 9

Fenomena kemiskinan ini sangat ironis sekali dengan realita bangsa 

Indonesia yang tidak hanya memiliki sumberdaya alam yang melimpah, 

namun keberadaan mayoritas penduduk Indonesia sebagai penganut agama 

Islam yang menekankan nilai keadilan dan pemerataan ekonomi, terdapat 

potensi sebagaimana hal itu dapat dijadikan sebagai modal sosial. Bahwa salah 

satu pilar Islam yaitu zakat adalah simbol pemerataan dan pemberdayaan 

ekonomi umat, ia dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pemerataan 

kesejahteraan masyarakat serta Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, 

 

                                                 
9 Edi Suharto, Ibid,. Hlm. 136. 
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meminimalisir jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, serta dengan zakat 

akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan.  

Zakat sebagai sumber dana sosial kaum muslimin, sebenarnya, 

memiliki potensi yang besar bagi pendanaan aktifitas peningkatan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi kaum muslimin di Indonesia. Menurut 

ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang 

bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada 

harta orang-orang kaya. Apabila negara tidak memiliki lembaga pengumpulan 

zakat, pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan misalnya oleh 

badan-badan hukum swasta dibawah pengawasan pemerintah.10

Dalam beberapa tahun ini, Daarut Tauhid telah melaksanakan program 

pemberdayaan dengan nama Microfinance Syari’ah berbasis masyarakat 

(misykat). Sesuai dengan namanya yang mengandung kata Microfinance maka 

salah satu aktifitas misykat adalah simpan pinjam. Secara sederhana misykat 

dapat didefinisikan sebagai : “Institusi pemberdayaan mustadh’afin (kaum 

miskin yang dilemahkan) yang dimiliki dan ditilik oleh mustadh’afin, melalui 

pendampingan yang intensif dan integral dengan entry point simpan pinjam. 

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

 Sebagai 

contoh, Daarut Tauhid yang didirikan oleh Abdullah Gymnastiar di kota 

Bandung Jawa Barat. Daarut tauhid selama ini secara konsisten telah 

melakukan pengorganisasian zakat, pemungutan, pengelolaan, dan 

mendayagunaan zakat hingga mendistribusian zakat secara profesional. 

                                                 
10 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 

1988), hlm, 51-52. 
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miskin yang dilakukan melalui program misykat walaupun belum sepenuhnya 

menyentuh seluruh kelompok masyarakat miskin, namun upaya ini sangatlah 

berarti dalam membangun pondasi yang kuat untuk pengembangan program 

misykat kewilayah yang lebih luas serta mencakup sasaran yang lebih banyak. 

Daarut  Tauhid telah memperluas wilayah kerja hingga memiliki 

cabang di Yogyakarta yang juga menjalankan program pemberdayaan seperti 

halnya di DPU-DT pusat. Secara teknis, LAZNAS DPU-DT khususnya 

cabang Yogyakarta adalah satu-satunya lembaga zakat yang melakukan 

praktek pemberdayaan ekonomi secara langsung terhadap klien, maka hal 

itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti praktek pemberdayaan 

ekonomi klien oleh LAZNAS DPU-DT Yogyakarta. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana pemaparan diatas, 

maka pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi berjudul 

Pemberdayaan ekonomi klien Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli 

Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi klien oleh LAZNAS 

DPU DT Yogyakarta? 

2. Bagaimana realisasi pelaksanaan pemberdayaan klien yang dilakukan 

oleh lembaga di lapangan? 

D. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang berjudul Pemberdayaan 

Ekonomi Klien LAZNAS DPU-DT Yogyakarta adalah:  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi klien secara 

teknis oleh LAZNAS DPU DT Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui gambaran teknis dari realisasi pelaksanaan 

pemberdayaan klien yang dilakukan oleh lembaga di lapangan? 

E.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

kegunaan sebagai berikut: 

1.  Kegunaan Teoritik 

Sebagai media informasi untuk menambah wacana keilmuan 

tentang pemberdayaan ekonomi berbazis zakat dan sebagai sumbangan 

pemikiran kepada pemerintah ataupun LSM dalam merumuskan langkah-

langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat serta sebagai contoh 

implementasi pemberdayaan ekonomi berbazis zakat. 

2.   Manfaat Praksis 

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan petunjuk praktis 

profesionalisme kerja bagi pekerja sosial dalam melakukan proses 

pemberdayaan pada klien secara terorganisir melalui contoh teknis 

pendayagunaan zakat sebagai modal usaha produktif, dan sebagai wujud 

sumbangsih penulis kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

konsentrasi pada Kesejahteraan Sosial di lingkup Fakultas Dakwah.  
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F.  Kajian Pustaka  

Karya Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. 

Dalam bukunya, Edi Suharto menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial 

mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, 

perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan 

masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem 

sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana 

orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azazi manusia 

dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.11

Pekerjaan sosial adalah aktifitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya 

memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvantaged 

group), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan (ODK), komunitas 

adapt terpencil (KAT). Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti ‘menolong 

orang agar mampu menolong dirinya sendiri’ (to help people to help 

themeselve), ‘penentuan nasib sendiri’ (self determination), ‘bekerja dengan 

masyarakat’ (working with people) dan bukan ‘bekerja untuk masyarakat’ 

(working for people), menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki 

komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

 

12 Merujuk dari 

uraian di atas, terdapat 5 tugas bagi seorang pekerja sosial:13

                                                 
11 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2005), hlm. 25. 
12 Edi Suharto, ibid., hlm, 57. 
13 Op. cit., hlm, 69-70.  

 



10 
 

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai 

kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi 

mereka. 

2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat 

banyak orang dan membuat frustasi usaha-usaha orang untuk 

mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang 

berpengaruh (significant others) terhadap mereka. 

3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang 

tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam 

menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka. 

4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial 

merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi 

kesejahteraan individu dan sosial. 

5. mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana 

sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-

aturan tersebut membentuk konteks bagi ‘kontrak kerja’ yang mengikat 

masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu 

menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial 

menjalankan fungsinya masing-masing. 

Paper milik KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, dengan 

judul Pokok-Pokok Pikiran Optimalisasi Potensi Zakat Produktif Dunia 

Usaha Nasional Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah 

dipresentasikan dalam Rakornas Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat 
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Seluruh Indonesia. Paper tersebut menjelaskan bahwa dalam perspektif dunia 

usaha, zakat dipandang sebagai sumber dana potensial yang seharusnya 

dikelola sebagai aset dan investasi sosial ekonomi. Zakat juga hendaknya 

diposisikan sebagai instrumen skala kecil, menengah maupun besar. Maka 

perlu adanya perubahan persepsi mengenai zakat sebagai “dana bantuan” yang 

semata-mata alat belas kasihan orang-orang kaya kepada orang miskin, karena 

anggapan tersebut justru akan mengukuhkan perbedaan status sosial yang pada 

akhirnya akan terus menerus memperkokoh ketergantungan kaum miskin.14 

Keberadaan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang zakat dan 

peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan, fungsi zakat 

sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi/usaha produktif. 

Dalam Bab V tentang pendayagunaan zakat, pasal 16 ayat 2 dijelaskan : 

“pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 

mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif”.15

Zakat harus dilihat sebagai suatu mekanisme investasi sosial dan 

ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahiq 

menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan 

terencana. Untuk itu dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, 

pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, makna dan fungsi zakat harus 

diletakkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat baik mustahiq maupun 

muzakki.

 

16

                                                 
14 KADIN Indonesia, Pokok-Pokok Pikiran Optimalisasi Potensi Zakat Produktif Dunia 

Usaha Nasional Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasiona, (Jakarta: 2002), hlm, 59. 
15 Op. cit, hlm, 60. 
16 Ibid, hlm, 60 
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Selanjutnya, Buku berjudul Model Pengelolaan Zakat karya April 

Purwanto, menyatakan bahwa hikmah disyari’atkan zakat tercermin dari 

urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun 

materiil, dimana dapat menyatukan anggotanya bagaikan satu tubuh, juga 

dapat membersihkan jiwa dari rasa kikir dan sekaligus merupakan benteng 

pengaman dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan 

kestabilannya.17

Dalam pendistribusian zakat, harus memperhatikan beberapa kaidah; 

pertama, alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan. Ulama fiqih 

berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik haruslah 

berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Kedua, 

berdasarkan harta yang terkumpul. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa 

harta zakat yang terkumpul dialokasikan kepada mustahik dari delapan 

golongan dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan 

masing-masing mustahik tidak menerima zakat yang dapat mencukupi 

kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam menentukan 

mustahik yang berhak menerima zakat. Setiap kaidah yang disimpulkan dari 

sumber syari’at Islam dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan 

kondisi yang stabil. Buku ini juga mendiskripsikan tentang definisi zakat, 

model pengelolaan zakat, pengenalan lembaga zakat serta metode dan contoh 

manajemen pengelolaan zakat secara kelembagaan didukung dengan beberapa 

fatwa tentang zakat. Sejauh kefahaman penulis, buku Model Pengelolaan 

  

                                                 
17 April Purwanto, Model Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Pistaza, 2007), hlm 2. 
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Zakat ini bersifat memberikan pemahaman tentang pengelolaan Zakat dalam 

memberdayakan umat. 

Buku karya Didin Hafiduddin yang berjudul Zakat Dalam 

Perekonomian Modern, mendiskripsikan dinamika zakat ditengah 

perekonomian modern dan beberapa uraian tentang kelembagaan zakat. Buku 

tersebut menyatakan bahwa zakat memiliki peran penting dalam membangun 

masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dilihat dari tujuan dan fungsi 

zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun 

asnaf lainnya.  

Menurut Didin, zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu: 

dimensi vertikal (hablum minallah) dan dimensi horizontal (hablum 

minannaas), jika dikelola dengan baik zakat akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta 

sebagai institusi pemerataan ekonomi. Zakat yang dikeluarkan melalui BAZ 

atau LAZ akan memiliki keuntungan lebih karena dikelola oleh profesional 

dalam bidang zakat dan oleh BAZ atau LAZ, zakat dapat diberikan secara 

konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun secara produktif 

untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan usaha yang dilakukan oleh 

mustahik. 

Skripsi yang disusun oleh R.R. Norfaidah Titik Murdani berjudul 

Pendampingan Masyarakat Oleh DPU DT (Dompet Peduli Ummat Daarut 

Tauhid) Yogyakarta Melalui Program Misykat Di Desa Woknokromo 

Kecamatan Pleret. Skripsi R.R. Norfaidah memiliki kesamaan dengan skripsi 
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ini yaitu pada lembaga yang menjadi objek lokasi penelitian di LAZNAS DPU 

DT Yogyakarta. Skripsi tersebut lebih memfokuskan penelitiannya pada salah 

satu program kerja LAZNAS DPU DT Yogyakarta yaitu Misykat. 

Dari beberapa tinjauan di atas, tidak ditemukan uraian tentang metode 

intervensi dalam melakukan proses pemberdayaan ekonomi pada individu 

(klien). Spesifikasi penelitian ini adalah meneliti tentang pendayagunaan zakat 

untuk melakukan pemberdayaan ekonomi klien oleh LAZNAS DPU DT 

Yogyakarta dengan meninjau beberapa program pemberdayaan di lembaga 

tersebut. Maka penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi klien oleh LAZNAS DPU 

DT Yogyakarta ditinjau dari metode intervensi pada klien. 

G. Kerangka Teori 

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi 

Secara teori, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.18

                                                 
18 Edi Suharto, Ibid. hlm, 59. 

 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan atau keberdayaan kelompok 

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan 
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diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya.19 Pemberdayaan dengan demikian menciptakan 

suatu kondisi masyarakat yang dapat meraih kondisi keberkuasaan 

sehingga dirinya tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat 

kurang beruntung.20

Berkaitan dengan ekonomi, Pengertian tentang pemberdayaan 

ekonomi yaitu: Usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, 

modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. 

Dalam konsep pemberdayaan ekonomi, dapat diterapkan beberapa prinsip 

yaitu:

  

21

                                                 
19 Ibid. 
20 Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), hlm, 273. 

 

Pertama, Kemandirian. Bahwa segala upaya yang dilakukan dalam 

pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat senantiasa diarahkan pada 

terciptanya kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola sektor-sektor 

potensial yang dimilikinya.  

Kedua, Profesional. Bahwa segala upaya yang dilakukan dalam 

pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan lembaga usaha senantiasa 

dipandu oleh peran dan tugas profesional manajerial yang dikembangkan 

untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, serta bertanggung 

jawab.  

21 http://www.google.com/republika,31  mei  2004 

http://www.google.com/republika,31�
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Ketiga, Pengawasan. Kepengawasan dilakukan sebagai bagian 

integral professionalisme manajemen yang dikembangkan dalam usaha 

tersebut.  

Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan 

masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk 

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. 

Permberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan 

tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang 

telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan 

bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok 

masyarakat lain. Salah satu strategi agar yang kuat membantu yang lemah 

adalah dengan melalui zakat. 

2. Metode  dan Indikator Keberdayaan  

Setidaknya ada tiga metode yang dapat diterapkan dalam 

pemberdayaan, yakni, perencanaan dan kebijakan (policy and planning), 

aksi sosial dan politik (social dan political action), dan peningkatan 

kesadaran dan pendidikan (education and consciousness raising).22 Dalam 

konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras 

atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan 

makro.23

                                                 
22 Miftachul Huda, Ibid., hlm, 273. 

23 Edi Suharto, op, cit., hlm, 66. 
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a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan tehadap klien secara 

individual melalui bimbingan, konseling, sterss management, crisis 

intevention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih 

klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 

b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok,  

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadara, 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalah yang dihadapinya. 

c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem 

besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan 

pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, 

perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa 

strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang 

klien sebagai orsng yang memiliki kompetensi untuk memahami 

situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan 

strategi yang tepat untuk bertindak. 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang 

dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika 

sebuah program pemberdayaan itu diberikan, segenap upaya dapat 
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dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan 

(misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.  

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka 

yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut 

dikaitkan dengan empat dimeni kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan di dalam’ 

(power within), ‘kekuasaan untuk’ (power to), ‘kekuasaan atas’ (power 

over), dan ‘kekuasaan dengan’ (power with).24 Indikator keberdayaan :25

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk keluar rumah 

atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, 

bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini 

dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri. 

 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga dan dirinya 

sendiri. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama 

jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin 

pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut 

dengan uangnya sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. 

4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga. 

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga. 
                                                 

24 Edi Suharto, Op. cit., hlm, 63-64. 
25 Ibid., hlm 64 
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6. Kesadaran hukum dan politik. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes : seseorang 

dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes, misalnya : gaji yang tidak 

adil, penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan 

kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki 

rumah, tanah, aset produktif, tabungan. 

3. Perspektif Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi  

Akidah ekonomi Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa 

pemilik mutlak alam semesta seisinya adalah Allah, manusia dimuliakan 

tuhan menjadi khalif-Nya dengan diberikan kemampuan yang bersifat 

konseptual. Dan dengan kemampuan konseptualnya itu manusia dapat 

mengolah, memanfaatkan alam seisinya untuk menciptakan kesejahteraan 

dan kemakmuran bersama. Jika pemilikan mutlak hanya bagi Allah, maka 

pemilikan manusia tehadap apa yang didapatkannya dari mengolah dan 

memanfaatkan potensi alam semesta, tidaklah pernah bersifat mutlak, dan 

karenanya dalam setiap pemilikan oleh individualitas, didalamnya selalu 

terkandung kewajiban-kewajiban sosial yang tidak bisa diabaikan. 

Pemilikan oleh individualitas berada dalam garis lurus dengan kewajiban 
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sosial. Dalam setiap harta milik individu, didalamnya ada hak bagi orang 

lain baik orang itu memintanya dengan terus terang ataupun tidak.26

Dalam prinsip akidah ekonomi Islam, ditekankan adanya dinamika 

vertikal dan horizontal dalam kehidupan ekonomi. Dinamika vertikal 

ekonomi Islam adalah transendensi pemilikan kekayaan, yang diperoleh 

melalui bekerja sebagai realisasi kewajiban agama, sehingga setiap 

pekerjaan dan usaha membangun kegiatan ekonomi selalu tidak terlepas 

dari dimensi moralitas dan pencarian ridla Ilahi. Sedangkan dinamika 

horizontal adalah makna sosial dalam pekerjaan dan kemajuan kegiatan 

usaha, baik dalam pengertian internal yaitu untuk memperluas usaha, 

maupun eksternal dalam kaitannya dengan kewajiban sosial kepada 

sesamanya.

 

27

Menurut Muhammad Daud Ali, ada tiga nilai dasar ekonomi Islam, 

Yaitu :

 

28

1. Kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-

sumber produksi. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas 

sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk 

memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan 

sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah kepadanya, 

misalnya dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak 

diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-

 

                                                 
26 Musa Asy’arie, Islam, Etos Kerja & Pemberdayaan Ekonomi, (Yogyakarta: LESFI, 

1997), hlm, 67. 
27Musa Asy’arie,  Ibid., hlm, 68. 
28 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 

1988), hlm, 7-8. 
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sumber ekonomi itu. Lama pemilikan manusia atas suatu benda 

terbatas pada lamanya manusia itu hidup didunia ini. Kalau seorang 

manusia meninggal dunia, harta kekayaanya harus dibagikan 

kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan 

Allah. 

2. Keseimbangan, merupakan nilai dasar yang mempengaruhi 

barbagai aspek tingkahlaku seorang muslim. Asas keseimbangan 

ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan. 

Nilai dasar keeimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja 

antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam 

ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan 

dengan kepentingan umum. Di samping itu juga harus dipelihara 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

3. Keadilan, merupakan titik-tolak sekaligus proses dan tujuan semua 

tindakan manusia. Keadilan juga berarti kebijaksanaan 

mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi 

orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infaq, 

sedekah. Watak utama nilai keadilan adalah bahwa masyarakat 

ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat 

makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. 

4. Kedudukan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Untuk saat sekarang ini, potensi dana zakat ternyata makin 

berkembang dalam upaya pemanfaatannya. Tidak saja sebagai harta yang 



22 
 

dikonsumsi, lalu habis seketika itu, tapi lebih kepada pengupayaan agar 

zakat itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang nilainya produktif dan 

berkembang biak secara simultan dalam jangka panjang ke depan. Salah 

satu upaya pemanfaatan zakat untuk hal di atas adalah menggunakannya 

sebagai modal wirausaha atau menjadikan harta zakat sebagai modal usaha 

produktif.29

Pada pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sesuai dengan 

ketentuan agama (delapan asnaf) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha 

produktif.

 

 30

Pendayagunaan zakat produktif  tersebut dapat dilakukan melalui 

pemberian pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan 

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Berdasarkan 

 Lebih spesifik, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 

2003 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup 

para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Dengan demikian, 

secara garis besar dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, 

yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif.  

                                                 
29 http://fajar83kurnianto.blogspot.com/2010/01/zakat-dan-wirausaha.html 
 
30 Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, 

(Bandung: Citra Umbara, 2007), hln. 168. 
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jenis keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu:31

a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, serta untuk 

keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu 

barang. 

 

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayan untuk memenuhi 

kebutuhan barang-barang modal/capital goods serta fasilitas-

fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi. 

Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Pusat Informasi 

dan Studi Zakat, pemanfaatan dana zakat untuk sektor ekonomi meliputi:32

a. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan 

kemampuannya. 

 

b. Memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan kepada remaja 

drop out. 

c. Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan 

remaja drop out. 

d. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan 

kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin. 

5. Kelembagaan Zakat 

                                                 
31 Zakat & Empowering, jurnal pemikiran dan gagasan, volume 3 (Jakarta: 2010) hlm, 72  
32 Proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakat dan wakaf, PEDOMAN ZAKAT, 

(Jakarta: pusat informasi dan studi zakat, 2001), hlm 196. 
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UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan 

implikasi sangat luas pada lembaga pengelola zakat. Diantaranya, adanya 

tuntutan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, serta 

kemandirian sebagai sebuah institusi publik bagi keberhasilan pengelolaan 

zakat.33 Dalam Bab II Pasal 5 Undang- Undang  tersebut bahwa 

pengelolaan tersebut bertujuan:34

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 

sesuai dengan tuntutan agama. 

 

2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam keadilan sosial. 

3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 

Di Indonesia, terdapat dua jenis kelembagaan pengelola zakat: 

pertama, Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan 

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Organisasi 

Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, 

dan Badan Pelaksana. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu Institusi 

pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan 

oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, 

                                                 
33 Hanafi Tamam, Kinerja Dan Jaringan Lembaga Pengelola Zakat, (Jakarta: Pusat 

Informasi & Studi Zakat, 2002), hlm 101. 
34 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm, 126. 
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yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil 

Zakat Tingkat Propinsi.35

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya 

harus menerapkan tiga prinsip kerja lembaga:

 

36

1. Amanah, memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat 

mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. 

 

2. Professional, adalah kemampuan yang merupakan perpaduan 

antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam 

mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh 

waktu, penuh kreatifitas dan inovatif. 

3. Transparan, adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui 

penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses 

pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, 

maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak 

hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi akan 

melibatkan juga pihak ekstern seperti para muzakki maupun 

masyarakat secara luas. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara 

                                                 
35 Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: DEPAG RI, 2007), 

hlm 6-16. 
36 Loc. Cit, Departemen Agama RI., hlm, 19. 



26 
 

sistematisP36F

37
P. Adapun cara atau tehnik yang peneliti gunakan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut; Metode penelitian mengemukakan secara teknis 

tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya P37F

38
P. Sedangkan 

menurut Mardalais, metodelogi penelitian merupakan suatu cara atau teknis 

yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan 

prinsip secara sistimatisP38F

39
P. Adapun cara/teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Artinya 

peneliti hanya akan menggambarkan konsep dan langkah-langkah yang 

dilakukan oleh LAZNAS DPU DT Yogyakarta. Tanpa ada pretense untuk 

menghukumi (justified) baik, buruk, berkenan atau tidak berkenan. 

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian. 

Yang dimaksud subyek penelitian adalah tempat mendapatkan data 

atau informasi penelitian P39F

40
P. Dalam hal ini subyek penelitiannya adalah  

LAZNAS DPU DT Yogyakarta dan klien lembaga tersebut yang dapat 

memberikan data atau informasi penelitian. Sedangkan yang dimaksud 

dengan obyek penelitian adalah: suatu problem yang harus dipecahkan 

                                                 
37 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, 

hlm. 2. 
38 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta: Rake Sarasin Edisi 

IV, 2002), hlm. 3 
39 Mardalais, op,cit., hlm. 24. 
40 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 23-24 
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atau dibatasi penelitianya. P40F

41
P Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah 

bagaimana bentuk dan realisasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang 

dilakukan oleh LAZNAS DPU DT Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan adanya data 

yang valid sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang akan 

diteliti. Dalam penelitian kualitatf, metode yang biasanya dimanfaatkan 

adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi. P41F

42
P Dalam 

pengumpulan data penelitian ini, penulis sengaja menggunakan beberapa 

metode, yaitu : 

 

a.  Metode Observasi (pengamatan) 

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan 

datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang 

diteliti, artinya disengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat 

sepintasP42F

43
P. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode 

observasi partisipatoris.  

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

gambaran aktifitas lembaga dengan beberapa program kerjanya, 

mengetahui kinerja staf dilembaga hingga intervensi dilapangan 
                                                 

41 Ibid. hlm. 26. 
42 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1989), hlm, 5. 
43 Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 

1980), hlm. 849  
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terhadap objek kerja yaitu klien atau ummat. selain itu, metode ini 

penulis gunakan untuk mengetahui pengalaman klien ketika mendapat 

layanan dari lembaga, gambaran aktifitas klien, hingga hasil capaian 

setelah mengikuti program-program LAZNAS DPU-DT Yogyakarta. 

b. Interview atau Wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.44 Dari 

segi terminologis interview mengandung pengertian segala kegiatan 

menghimpun (mencari) data atau informasi dengan jalan melakukan 

tanya jawab lisan secara bertatap muka (face to face) dengan siapa saja 

yang diperlukan45. Interview yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interview bebas terpimpin, yakni penulis membawa suatu 

kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama interview 

sama sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer46

c. Metode Dokumentasi 

. Dalam hal ini 

penulis akan mewawancarai staf dan orang-orang (klien) yang terlibat 

intens di LAZNAS DPU DT Yogyakarta yang dipandang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 

Yakni metode di mana yang menjadi sumber datanya adalah 

berupa bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, notulen-notulen, 

                                                 
44 Ibid, hlm, 186. 
45 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, 

Yogyakarta: IFFA Press, 1998, hlm. 54 
46 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, 1980), hlm. 206 
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paper dan sebagainya.47

4. Analisa Data 

 Dokumentasi penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang profil LAZNAS DPU-DT Yogyakarta: 

sejarah berdiri, visi, misi dan tujuan, struktur pengurus dan pembagian 

kerjanya. Dan untuk mengetahui gambaran aktifitas lembaga bersama 

klien dalam melakukan proses-proses pemberdayaan ekonomi. 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain.48 Sesuai dengan sifat 

penelitian ini maka dalam menganalisa data yang ada, peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data-

data yang diperoleh dengan kata-kata atau dipisah-pisah menurut 

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan49

5. Keabsahan Data 

. Setelah data dikumpulkan 

kemudian diolah dengan dipilih dan dikelompokan sesuai dengan 

kerangka penelitian dan selanjutnya data tersebut dianalisa. 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap 

keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar 

                                                 
47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 131 
48 Lexy J. Moleong, Ibid., hlm, 248. 
49 Suharsimi, op.cit., hlm. 9 
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agar dapat diterapkan, memperbolehkan keputusan luar tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusannya. Dalam 

metode keabsahan data ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

peneliti gunakan adalah teknik triangulasi.50

Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penggunaan 

sumber untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi. Hal itu dicapai dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan 

dan perspektif  seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan

 

51

Pertama, pembahasan diawali dengan pendahuluan yang menguraikan 

argumentasi seputar signifikansi penelitian ini. Bagian ini merupakan BAB I 

yang berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, pembatasan dan 

. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan penulis sistimatisasikan 

menjadi beberapa bagian sebagai suatu rangkaian utuh yang terdiri dari, 

sebagai berikut : 

                                                 
50 Lexy J.  Moleong, Ibid., hlm, 330. 
51 Op.cit., hlm. 331. 
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perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistimatika pembahasan. 

Selanjutnya memasuki bagian kedua yakni BAB II. Bagian ini 

menguraikan tentang potret atau gambaran umum LAZNAS DPU DT 

Yogyakarta, program-program pemberdayaan di lembaga serta gambaran 

masyarakat sebagai objek lembaga. 

Memasuki bagian ketiga yakni BAB III.  Bagian ini merupakan 

pembahasan tentang mekanisme pemberdayaan ekonomi klien melalui 

pengelolaan zakat di LAZNAS DPU DT Yogyakarta. Pada bab ini akan 

diuraikan tinjauan sistim manajerial lembaga pengelolaan zakat hingga tahap 

pendistribusiannya dan proses pendampingan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan ekonomi klien yang dilakukan oleh LAZNAS DPU DT 

Yogyakarta. 

Selanjutnya, pada BAB IV berisi realisasi program pemberdayaan 

ekonomi DPU-DT di lapangan. Pada bab ini akan menguraikan hasil dari 

proses pemberdayaan ekonomi hingga pengaruh terhadap ekonomi klien. 

BAB V berisi analisis data. Penulis akan menginterpretasikan data 

hasil temuan penelitian yang telah diuraikan pada BAB III dan dan BAB IV. 

Akhirnya, skripsi ini diakhiri dengan BAB VI yaitu penutup yang 

berisi kesimpulan, dan saran-saran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan masalah pokok mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan 

ekonomi klien, maka penelitian pemberdayaan ekonomi berbazis zakat yang 

mengambil studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli 

Ummat Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk pemberdayaan ekonomi klien berupa pemberian zakat yang 

difungsikan sebagai modal kerja ataupun modal usaha produktif. Fungsi 

zakat sebagai modal kerja diberikan bagi mustahik yang belum 

memiliki pekerjaan atau untuk membuat suatu usaha baru, sedangkan 

fungsi zakat sebagai modal usaha dapat diartikan untuk menambah 

modal demi kelangsungan usaha yang sudah berjalan. 

2. Pemberdayaan ekonomi klien dilakukan dalam bentuk pendampingan 

melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, pelayanan 

pendampingan tersistematiskan ke dalam dua program lembaga yaitu 

microfinance berbasis masyarakat (Misykat) dan program Desa Ternak 

Mandiri (DTM).  

3. DPU-DT Yogyakarta dalam pemberdayaan ekonomi kepada klien 

berperan sebagai fasilitator, pendamping, motivator, mediator dan 

donatur, yang mana peran-peran tersebut sarat dengan etos kerja 

pekerjaan sosial dan tingkat keberhasilan klien dalam mengupayakan 

kemandiriannya secara ekonomi berbeda dari tiap-tiap anggota, faktor 
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yang mempengaruhi antara lain skill dan keterampilan memanage 

sebuah usaha serta kemampuan mengakses dan berkompetisi di pasar 

umum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mencapai 

sebuah kemandirian antara lain: 

1. Perlu adanya terobosan dari pihak DPU-DT Yogyakarta agar tujuan 

pemberdayaan dapat tercapai dengan optimal, antara lain dengan 

membuat inovasi program yang lebih efektif berkaitan dengan 

kewirausahaan. 

2. Lebih meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi para klien 

agar kemandirian klien dapat segera dicapai. 

3. Perlu adanya keselarasan antara materi pembinaan dengan profesi klien 

agar pembinaan tersebut menjadi tepatguna dalam memberdayakan 

klien. 

4. Sebagai klien anggota dampingan DPU-DT Yogyakarta, hendaknya 

lebih meningkatkan hubungan kooperatif dengan lembaga serta 

meningkatkan peran serta secara aktif dalam pelaksanaan program 

permberdayaan guna mencapai keberdayaan ekonominya. 
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Daftar Nama Anggota Misykat 

No. NAMA MAJLIS 
Annasrullah keterangan An-Nur keterangan 

1. Marsinah  Aktif Nana Minarti Aktif 
2. Jumiati  Aktif Pujiyanti Aktif 
3. Jumiyem Aktif Rini Maesaroh Aktif 
4. Sulastri Aktif Hartini  Aktif 
5. Subiyati Aktif Surati  Aktif 
6. Pairah  Aktif Sri Hariyani Aktif 
7. Suratini  Aktif Pujilah  Aktif 
8. Murtini Aktif Walidah Aktif 
9. Laila Ruchiana Aktif Surip Sayuti Aktif 
10. Pujo Dalimah Aktif Widhi Astuti Aktif 
11. Ginarti Aktif Winarti Aktif 
12. Khotimah Aktif Nining Eka Aktif 
13. Sudarmi  Aktif Wahyuning Aktif 
14. wasinah Aktif Sri Suhartati Aktif 

15. Purwanti Mengundurkan 
diri 

Ngatiyem  Aktif 

16. Supiyah Aktif Siswanti  Aktif 
17. Tutik Aktif Siti Indarsah Aktif 
18. Idah  Aktif Sri Kasilah Aktif 
19. Wijiatun  Aktif Sri Rubiyanti Aktif 
20. Hindun Aktif Sri Widati Aktif 
21. Ngadiyem  Aktif   
22. Mujirah Aktif   
23. Sumarni Aktif   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar nama anggota Misykat 

No. NAMA MAJLIS 
Nurul Iman keterangan Fastabiqul Khoirot keterangan 

1. Siti Wasyiah Aktif Nur’ani Aktif 
2. Sukirah  Aktif Sutirah  Aktif 
3. Isti Kumiti Aktif Suniah  Aktif 
4. Siti Sayidah Aktif Juanah Aktif 
5. Sumilah  Aktif Dalimah  Aktif 
6. Tri Puji Rahayu Aktif Marminah  Aktif 
7. Sri Sarjiyem Aktif Sarjiah  Aktif 
8. Iswaryati Aktif Jumirah  Aktif 
9. Inah Aktif Mardiah  Aktif 
10. Sumiyatun Aktif Tamtinah  Aktif 
11. Sumarmi Aktif Mugirah  Aktif 
12. Karti Aktif Tuminah  Aktif 
13. Sunarti Aktif Pargiman Aktif 
14.   Nuryati Aktif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenis Usaha Anggota Misykat 

NO JENIS USAHA NAMA MAJLIS 
Annas  Fasta  Nurul  Annur  Jumlah 

A. MAKANAN 43 
 1 Warung sembako 3 2 3 1 9 
 2 Snack  1 1 1 3 
 3 Snack & minuman 2 2 1 1 6 
 4 Sayuran   3 1  4 
 5 Roti coco  1   1 
 6 Telor Asin  1   1 
 7 Produksi kacang telor   1  1 
 8 Sayur dan buah 2  1 1 4 
 9 Produksi kacang goreng   1  1 
 10 Produksi peyek 1    1 
 11 Warung kantin 1    1 
 12 Warung makan    3 3 
 13 Jual gorengan    2 2 
 14 Kue terang bulan    2 2 
 15 Roti bakar  1  1 2 
 16 Bapia      2 

 
B. SERVICE/JASA 12 
 1 PRT 1    1 
 2 Pengasuh Anak 1 1   2 
 3 Pabrik  1  1  2 
 4 Buruh Sawah 2    2 
 5 Salon 1    1 
 6 Jahit  1   3 4 

 
C. KERAJINAN 10 
 1 Bordir 2 1   3 
 2 Pabrik Bata 6  1  7 

 
D. Pertanian/peternakan 2 
 1 Sawah 1    1 
 2 Ternak bebek   1  1 

 
E. Lain-lain 2 
 1 Jual pakaian  1   1 
 2 Guru TK 1    1 

 
F. Belum Memiliki usaha   1 1 2 4 

Jumlah 26 15 13 20 74 



Daftar Nama Anggota DTM 

1. Anggota DTM Semanu Gunungkidul 

No. Nama 
Anggota Alamat Jumlah 

Tanggungan Pekerjaan Jumlah 
Kambing 

1 Subadi Kuwon tengah RT 4/13 
pacarejo semanu GN. Kidul 

1 istri, 3 anak, 
mertua 

Tukang 
kayu 2 

2 Tomorejo Kuwon tengah RT 4/13 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 1 anak Buruh tani 2 

3 Samidi Kuwon tengah RT 4/13 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 1 anak Buruh tani 2 

4 Wasito Kuwon tengah RT 4/14 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 2 anak Buruh tani 3 

5 Jumino Kuwon tengah RT 4/14 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 2 anak Buruh tani 2 

6 Wardiyo Kuwon tengah RT 4/14 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 2 anak Buruh tani 2 

7 Barno Rejo Kuwon tengah RT 4/14 
pacarejo semanu GN. Kidul 

1 istri, 
1 mertua Buruh tani 3 

8 Wasito Kuwon tengah RT 4/14 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 1 anak Jualan 

siomay 2 

9 Martodinoso Kuwon tengah RT 4/13 
pacarejo semanu GN. Kidul 1 istri, 1 cucu Buruh tani 1 

10 Somorejo Kuwon pacarejo semanu 
GN. Kidul 1 istri, 1 anak Buruh tani 3 

11 Poncorejo Kuwon pacarejo semanu 
GN. Kidul 1 istri, 1 anak Buruh tani 1 

    Jumlah 23 
 
 
 

2. Anggota DTM Cangkringan Sleman 

No. Nama Alamat Jumlah Kambing 

1 Musthofa Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

2 Gianto Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

3 Darman Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

4 Sokiar Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

5 Sri Basuki Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

6 Marno Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

7 Wito Dusun Balangan Wukirsari Cangkringan 
Sleman 5 

 



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PADA LEMBAGA 

Nama  :  
Jabatan  :  
 

1. Apa yang melatar belakangi DPU-DT Yogyakarta melakukan 

pemberdayaan ekonomi? 

2. Apa tujuan DPU-DT dalam memberdayakan ummat/klien? 

3. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi tersebut? 

4. Bagaimana metode yang diterapkan? 

5. Siapa yang dapat diberdayakan? 

6. Apa syarat agar bisa diberdayakan? 

7. Kapan ummat/klien dikatakan telah berdaya? 

8. Bagaimana follow-up bagi ummat/klien yang telah berdaya? 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PADA ANGGOTA MISYKAT 

Nama  : 
Umur  : 
Pendidikan : 
Pekerjaan  : 
 

1. Kapan bergabung menjadi anggota Misykat? 

2. Apa pekerjaan sebelum menjadi anggota? 

3. Adakah usaha yang dimiliki sebelum bergabung di Misykat? 

4. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota Misykat? 

5. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi angota Misykat? 

6. Apa bentuk usaha setelah menjadi anggota? 

7. Apa keuntungan yang dirasakan setelah mengikuti program Misykat?  

8. Adakah kendala yang dirasakan selama mengikuti prograam Misykat? 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PADA ANGGOTA DTM 

Nama   : 
Umur   : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan   : 
 

1. Kapan bergabung menjadi anggota DTM? 

2. Apa pekerjaan sebelum menjadi anggota DTM? 

3. Apa yang dirasakan setelah mengikuti program DTM? 

4. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota DTM? 

5. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota DTM 

6. Keuntungan apa saja yang sudah didapatkan selama menjadi anggota 

DTM? 

7. Adakah kendala yang ditemukan dalam melakukan kegiatan ternak 

domba? 

8. Bagaimana memasarkan hasil ternak? 

9. Sampai kapan akan mengikuti program DTM? 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 
Nama   : Muhammad Saiful Arif Musyafi’ 
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 14 Juli 1985 
Alamat : Tojayan, Karang Duren, Kebon Arum, Klaten,    

Jawa Tengah. 
Nama Ayah  : (Alm.) Markuat 
Nama Ibu  : Salamah 
 

B. Iwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 

a. SD Karang Duren II,  1997 
b. MTs Wahid Hasyim,  2000 
c. MA Wahid Hasyim,  2003 

2. Pendidikan Non-Formal: Nawesea, 2009 
 

C. Prestasi/Penghargaan 
Rekor Muri – Seribu Gitar 
 

D. Pengalaman Organisasi 
1. IPNU Cabang Klaten 
2. Jam’iyyah Ahlit Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah Cabang 

klaten 
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