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ABSTRAK 

 

Peningkatan kesejahteraan fakir miskin dewasa ini terus di 

galakkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan 

berbagai strategi dan pendekatan. Hal ini di landasi oleh keinginan 

yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, sayangnya 

tidak dilandasi menejemen yang baik sehingga sering kali usaha 

peningkatan kesejahteraan fakir miskin yang dilakukan BAZNAS 

belum bisa tepat sasaran.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan study kasus. Temuan dan teori dipaparkan 

dengan menggunakan landasaran fenomenologis, sedangkan informan 

di pilih dengan menggunakan snowball sampling. Data yang diperoleh 

kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, dilanjutkan dengan 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan 

keabsahan data menggunaan teknik kredebilitas, dependebilitas, 

transfarbilitas, dan konfirmabilitas. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) formulasi 

strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar 

Lampung dilakukan dengan terlebih dahulu merumuskan visi dan misi 

denngan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, 

dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan target dan dilanjutkan 

dengan penentuan strategi. (2) Implementasi strategi di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kssssota Bandar Lampung. Dalam 

pelaksanaan nya pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung 

memanfaatkan SDM yang ada dengan bekerja sama melalui lembaga 

pendidikan. Selain memanfaatkan SDM yang ada pimpinan BAZNAS 

Kota Bandar Lampung, menggunakan sistem lain dalam pelasksanaan 

nya, yaitu melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan para tim 

survei. selain itu juga pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung  

membuat forum rapat bersama yang bertujuan untuk membuat 

prosedur pelaksanaan terkait kegiatan yang sudah di buat. (3) Evaluasi 

Strategi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar 

Lampung di lakukan dengan mengadakan rapat rutin internal bidang 

dan rapat menyeluruh. Dua jenis rapat ini dimanfaatkan oleh Badan 
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Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung untuk melakukan 

evaluasi strategi-strategi yang telah di implementasikan. 

 

Kata Kunci: Manajemen Strategis, Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), Kesejahteraan Fakir miskin 
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ABSTRACT 

 

Increasing the welfare of the poor today continues to be 

promoted by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) with various 

strategies and approaches. This is based on a strong desire to 

improve the welfare of the poor, unfortunately it is not based on good 

management so that BAZNAS's efforts to improve the welfare of the 

poor are often not right on target. 

In this study, the researcher used a qualitative approach 

with a case study design. Findings and theories are presented using a 

phenomenological basis, while informants are selected using 

snowball sampling. The data obtained were then analyzed using data 

reduction techniques, followed by data presentation, and drawing 

conclusions. While checking the validity of the data using the 

techniques of credibility, dependability, transfarability, and 

confirmability. 

The results of the research in this study are: (1) the 

formulation of the strategy of the National Amil Zakat Agency 

(BAZNAS) of Bandar Lampung City is carried out by first formulating 

the vision and mission by considering the internal and external 

environment, followed by setting goals and targets and continuing 

with strategy determination. (2) Strategy implementation at the 

National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bandar Lampung City. In its 

implementation, the leadership of BAZNAS Bandar Lampung City 

utilizes existing human resources by working together through 

educational institutions. In addition to utilizing existing human 

resources, the leadership of BAZNAS Bandar Lampung City, uses 

another system in its implementation, namely carrying out supervision 

through coordination with the survey team. Besides that, the 

leadership of BAZNAS Bandar Lampung City created a joint meeting 

forum that aims to make implementation procedures related to the 

activities that have been made. (3) Strategy evaluation at the National 

Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City is carried out 

by holding regular internal field meetings and comprehensive 

meetings. These two types of meetings are used by the National Amil 
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Zakat Agency of Bandar Lampung City to evaluate the strategies that 

have been implemented. 

 

Keywords: Strategic Management, National Amil Zakat Agency 

(BAZNAS), Welfare of the Poor 
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MOTTO 

 


لَٰوةَْٱَْوأَقِيُموا ْ َكٰوةَْٱَوَءاتُواْ ْلصَّ ِكِعينَْٱَمَعْْۡرَكعُوا ْٱوَْْلزَّ ٤٣ْْلرَّٰ
 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku’” 

 
(QS. Al-Baqarah Ayat 43) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar memudahkan dalam memahami dengan jelas dan 

tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca maka 

perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah pada judul skripsi “Manajemen Strategis Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Fakir miskin”, maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang 

tercakup dalam judul tersebut. Adapaun istilah-istilah tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Manajemen Strategis adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan 

(BAZNAS) dalam jangka panjang.1 

2. Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Merupakan 

lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan, dan 

pendayagunaan Zakat, Infaq Shadaqah serta Wakaf 

(ZISWA). 

3. Meningkatkan merupakan upaya untuk menambah derajat 

taraf dan sebagainya mempertinggi, memperhebat produksi 

dan sebagainya.2 

4. Kesejahteraan adalah sesuatu keadaan yang aman, sentosa, 

dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, 

keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan 

terciptalah kesejahteraan.3 

5. Fakir miskin yaitu seseorang atau kepala keluarga yang 

sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan 

atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi 

                                                             
1 David Hunger dan Tomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, Ter 

Julianti Agung (Yogyakarta: ANDI, 2003), 4. 
2 Peter salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

(Jakarta: Modern Prees, 1995). 
3 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus 

Besar..., n.d.,794. 
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kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok 

keluarga yang layak bagi manusia.4 

 

B. Latar Belakang      

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang 

memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi 

kemanusian. Zakat dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena 

zakat merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur 

hamba kepada Tuhannya.Selain memiliki dimensi ketuhanan, 

zakat juga sangat erat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali 

manfaat dari zakat bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa 

zakat dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan 

kepedulian terhadap sesama umat manusia serta sebagai sumber 

dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh umat manusia dan fakir miskin.5 Karena memiliki dua 

dimensi yang sangat urgen dalam kehidupan, maka zakat 

diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman: 

 

تََك  يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصلَوَٰ ُرهُْم َوتَُزك ِ ِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ ُخْذ ِمْن أَْمَوَٰ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ َسَكٌن لَُّهْم ۗ وَ  ٱَّللَّ  

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui”  (Q.S At-Taubah Ayat 103).6 

Dari ayat surah At-Taubah Ayat 103, sudah jelas 

bahwa allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk 

mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya, supaya dengan 

harta terebut kita mampu membersihkan iri dari kekikiran kepada 

                                                             
4 “Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Dan 

Miskin” (n.d.). 
5 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008)97. 
6 Departemen RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jawa Barat: Syamil 

Quran, 2012)37. 
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harta benda serta menyuburkan sifat-sifat yang positif dalam hati. 

Ketika zakat sudah di jalankan, maka golongan-

golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan 

golongan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah At-

Taubah ayat 60: 

َدٰقُت ِلْلفُقََرۤاِء َواْلَمٰسِكْيِن َواْلعَاِمِلْيَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُْوبُُهْم   اِنََّما الصَّ

ُ َعِلْيم  حَ ِكْيم   ِ َِۗوّٰللاه ِ َواْبِن السَّبِْيِلِۗ فَِرْيَضةً ِمَِّن ّٰللاه قَاِب َواْلغَاِرِمْيَن َوفِْي َسبِْيِل ّٰللاه  َوفِى الرِِّ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Alla Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”7 

Dari surah At-taubah ayat 60 di jelaskan bahwasannya 

golongan yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan 

yaitu,orang miskin, amil Zakat, Mualaf, untuk meerdekakan 

(Budak), Orang-orang yang berhutang, untuk seseorang yang 

sedang di jalan allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, Tapi dari bebrapa golongan yang sudh disebutkan 

tersebut, golongan yang diutamakan menerima zakat adalah fakir 

miskin.  

Sedangkan definisi fakir miskin yang diutamakan 

dalam menerima zakat. adalah orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber 

mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 

keluarganya.8 

Sementara itu Masdar F. Mas’udi mengatakan bahwa 

miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih 

beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia 

tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya. Sehingga 

secara spesifik zakat diperuntukkan untuk mengurangi 

                                                             
7 Ibid,196. 
8 “Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Dan 

Miskin.” 
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kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.9 

Sehingga secara spesifik zakat diperuntukkan untuk mengurangi 

kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. 

Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan 

strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari 

aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan 

dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa 

kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber 

pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat 

penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, 

pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, 

pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan 

untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang 

mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya.10 

Dalam ekonomi di zaman modern ini, Zakat 

mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi gap 

pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat 

menstimulasi tuntutan ekonimi di kalangan fakir miski dengan 

meningkatkan Output dan lapangan pekerjaan, jadi, apabila Zakat 

ditunaikan secra Syariah, maka tingkat kemiskinan di suatu 

daerah khususnya di Bandar lampung dapat diminimalisir dengan 

tingkat yang besar.11 

Peran zakat yg akan di kumpulkan tersebut, sesuai 

dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di indoneia 

khususnya di kota Bandar Lampung yang masih membutuhkan 

berbagai macam layanan bantuan, namun masalah nya 

masyarakat msih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan 

tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah 

kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan 

dalam berbagai kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya 

                                                             
9 Mas’udi Masdar F, Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan 

Belanja Negara Untuk Rakyat (Jakarta, 2018),45. 
10 Ismail Nawawi, Manajemen Zakat Dan Wakaf (Surabaya: CV. 

DwiPutra Pustaka Jaya, 2012),30. 
11 Mas’udi Masdar F, Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan 

Belanja Negara Untuk Rakyat (Jakarta, 2018),90. 
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dialami oleh Negara yang sedang berkembang tetapi terjad juga 

di Negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang 

pembangunan ekonomi.12 

Berdasarkan versi Badan Pusat Statistik Nasional 

(BPS) dalam laporan profil kemiskinan di Indonesia pada 

September 2021 mencapai 26,50 juta dari total penduduk 

Indonesia yang berjumlah 272.229.372 jiwa. Walaupun angka ini 

turun 7,89% dari Maret 2021, namun setidaknya masih terdapat 

28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di 

bawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar 

354.368 rupiah per kapita per bulan. Angka kemiskinan 

dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran 

dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang 

dikeluarkan oleh bank dunia, yang setara dengan 1,9 USD per 

kapita per hari.13 

Namun masyarakat fakir miskin terutama yang berada 

di kota Bandar Lampung beberapa sudah menerima bantuan 

berupa bantuan ekonomi, pendidikan, keagamaan, social 

(miskin), bedah rumah, penyaluran beras melalui Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan adanya Lembaga Badan 

Amil Zakat (BAZNAS) ini setidaknya dapat membantu atau 

meringankan masyarakat fakir miskin.14 

Indonesia yang mayoritas Masyarakatnya beragama 

Islam sebenarnya memiliki potensi yang besar dan sangat layak 

untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian 

negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan 

perekonmian, yaitu institusi zakat, dimana zakat, selain sebagai 

ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi 

dalam kehidupan masyarakat Islam. Jika fungsi zakat diterapkan 

secara optimal maka dapat di pastikan angka kemiskinan 

masyarakat Indonesia akan semakin berkurang hingga munuju 

                                                             
12 Ibid.,02-03. 
13 Tingkat Kemiskinan Bandar Lampung (Bndar Lmpung: Badan Statistik 

Bandar Lampung, 2022). 
14 “Wawancara Secara Langsung Dengan Salah Satu Staf Di BAZNAS 

Bandar Lampung” (n.d.). 
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tarap sejahtera.15 

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai 

instrumen peningkatan kesejahteraan orang-orang yang miskin 

adalah dengan adanya lembaga yang mengurusi dengan baik dan 

amana Di mulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya 

kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas 

amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan 

mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang 

awam mengenai zakat dan lembaga zakat sehingga masyarakat 

miskin belum bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan secara 

merata.16 

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi 

menjadi kedalam dua jenis: Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk memastikan 

terhapusnya kemiskinan dan kemelaratan masyarakat Islam di 

Indonesia, pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-

undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam 

Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi 

pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk 

oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri 

dari BAZ pusat, BAZ propinsi, dan BAZ Kabupaten/kota dan 

begitu juga dengan LAZ. 

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999, 

pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa tugas 

dan fungsi BAZNAS adalah melakukan penghimpunan dan 

pendayagunaan zakat. Sebagai langkah awal, BAZNAS 

melakukan upaya untuk memudahkan layanan, yaitu dengan 

menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor 

zakat (BSZ). 

                                                             
15 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf 

(Jakarta: UI Press, 1988). 
16 Muhammad, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer (Jakarta: 

Salema Diniyah, 2002). 
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Dalam rangka merampingkan dan memaksimalkan 

pengelolaan zakat maka pada tanggal 27 Oktober 2011 

pemerintah dan Dewan Perwkilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPRRI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat 

pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian 

di undangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 

25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan 

zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan 

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat 

harus terintegrasi di mana BAZNAS, disamping sebagai 

operator, adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola 

zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota 

maupun LAZ. 

Untuk memenuhi amar UU Nomor 23 Tahun 2011, 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakaat Islam menerbitkan 

keputusan No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. 

Untuk menindak lanjuti amanah UU No 23/2011 

tentang pengelolaan zakat, yang mempunyai tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin 

dan penanggulangan kemiskinan. Perwujudan hasil usaha-usaha 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan 

amar Undang- undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat. Pada tahun 2015 BAZNAS Kota Bandar 

Lampung menerima hasil dari penghimpunan zakat 

dan infaq dengan saldo akhir Rp. 2.169.718.680. dan 

pada tahun 2019 jumlah penerimaan zakat, infaq dan, shadaqah 

dengan total Rp. 3.983.450.588. Sedangkan pada tahun 2020 

jumlah penerimaan zakat, infaq dan, shadaqah berjumlah 

Rp.2.361.520.428. Senada  dengan  penerimaan BAZNAS Kota 

Bandar Lampung,  BAZNAS Kota Bandar Lampung juga 

menyalurkan dana setiap tahunnya jumlah yang disalurkan untuk 
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para fakir miskin pada tahun 2015 yaitu Rp. 963.130.160 dan 

pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.886.430.584. dan pada 

tahun 2017 sebesar Rp. 2.083.894.591.17 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari dua tahun 

terakhir yakni tahun 2018-2019 jumlah penerimaan dan 

penyaluran dana BAZNAS Kota Bandar Lampung mengalami 

kenaikan yang signifikan. Sementara itu pendapatan dan 

penyaluran dana BAZNAS Bandar Lampung tahun 2017 

mengalami sedikit penurunan. Hal ini dimungkinkan karena 

jumlah muzakki di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan 

sedangkan jumlah fakir miskin mengalami peningkatan. 

Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan 

untuk mencapai kesejahteraan ada dua indikator dari 

pemberdayaan agar bisa dijalankan, diantaranya mempersiapkan 

pribadi masyarakat menjadi wirausaha dan pendidikan. Indikator 

yang pertama adalah mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi 

wirausaha yaitu dengan memberikan bekal pelatihan usaha. 

Melalui pelatihan ini masyarakat akan diberikan pemahaman 

terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala seluk 

beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini 

adalah untuk memberikan wawasan, bekal yang lebih 

menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

terhadap masyarakat, dan diharapkan memiliki pengetahuan 

teknik kewirausahaan. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan 

mampu mencermati adanya taktik-taktik tertentu yang harus ia 

jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya 

kegagalan dalam pengembangannya kegiatan wirausahanya. 

Indikator yang kedua, adalah dengan pendidikan. Pendidikan 

mampu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, karena 

kemiskinan kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang 

tuanya miskin sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya, 

hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan di kemudian 

hari. Bentuk pemberdayaan ini dapat disalurkan dengan 

                                                             
17 “Dokumentasi Data Sistem Informasi Baznas (SIMBA) BAZNAS Kota 

Bandar Lampung Tahun 2019-2020” (n.d.). 
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pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan 

penyediaan sarana dan prasarana belajar.18 

Seiring dengan adanya regulasi terbaru tentang 

pengelolan zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS dalam 

meningkatkan  kesejahteraan fakir miskin, maka BAZNAS 

melakukan terobosan baru terkait kebijakan dan keputusan 

BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. 

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka BAZNAS Bandar 

Lampung menyususn rencana strategis untuk satu periode 

kedepan yakni 2016-2020. Rencana stratgis yang disusun inilah 

yang akan menjadi bahan untuk mengkaji BAZNAS dalam 

konteks manajemen strategis. Dalam kontek penelitian ini, 

rencana strategis menjadi penting karena konsep manajemen 

strategis sangat berkaitan dengan rencana strategis tersebut. 

Dalam pemahaman peneliti, berbicara mengenai konsep 

manajemen strategis maka yang harus dilakukan pertama kali 

adalah mengetahui rencana strategis dalam lembaga tersebut. 

Dalam penelitian ini lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS 

Bandar Lampung 

Salah satu tokoh Manajemen Strategis Fred R. David 

mendefinisikan Manajemen Strategis adalah suatu seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya.15 Selain tokoh manajemen strategis Fred R David, tokoh manajemen strategis lainnya seperti Wheelen dan Hunger menjeaskan bahwa konsep dasar 

proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar, yaitu 

pengamatan lingkungan (environmental scanning), perumusan 

strategi (formulation strategy), implementasi strategi 

(implementation strategy), dan evaluasi strategy (evaluation 

strategy).19 

Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: 

perumusan strategi, penerapan strategi, penilaian strategi. 

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, 

identifikasi peluang dan ancaman external suatu organisasi, 

                                                             
18 Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000),39. 
19 Fred R david, Strategic Management : Manajemen Strategis Konsep 

(Jakarta: Salemba Empat, 2011),5. 
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kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan 

tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternative, dan 

pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan 

strategi mengharuskan untuk menetapkan tujuan tahunan, 

membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan 

dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan 

budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur 

organisasional yang efektif, pengarahan ulang upaya-upaya 

pemasaran, penyiapan anggaran, pengembanagan serta 

pemanfaatansistem informasi, dan pengaitan kompenasasi 

karyawan kinerja organisasi. Penilaian strategi adalah tahap akhir 

dalam manajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika 

strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaianatau 

evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh 

informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk 

dimodifikasi dan di masa yang kan datangkarena berbagai faktor 

eksternal dan internal yang terus menerus berubah.20 

Alasan utama pentingnya manajemen strategis adalah 

bahwa manajemen strategis dapat membedakan seberapa baik 

suatu organisasi dalam pencapaian kinerjanya, dan organisasi 

yang menggunakan manajemen strategis akan memperoleh 

tingkat kinerja yang lebih tinggi. Alasan lain berkaitan dengan 

organisasi yang harus menghadapi segala bentuk perubahan 

situasi secara internal maupun external. Perubahan tersebut dapat 

saja kecil dan tidak signifikan, tetapi meskipun demikian, setiap 

perubahan harus tetap ditanggapi oleh menejer. Dengan 

mengikuti proses manajemen strategis, menejer akan 

mempertimbangkan variabel-variabel yang relevan dalam 

memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannya.21 

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat konsepsi tentang 

azas-azas kebersamaan dan keadilan sosial-ekonomi. Perintah 

                                                             
20 Ibid,6. 
21 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategis Pengantar Proses 

Berpikir Strategis (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996),8. 
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untuk membayar zakat, pada beberapa orang saja.sedekah, infak 

dan wakaf merupakan bukti tegas bahwa Islam tidak 

menghendaki adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok 

berada dan kelompok miskin. Melalui zakat juga mencegah 

terjadinya akumulasi harta, sejumlah penelitian juga telah 

menjelaskan adanya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu 

mendeskripsikan Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan 

meratakan jaminan sosial (keadilan sosial). Karena zakat adalah 

dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si 

miskin, jadi tujuan zakat sangat jelas untuk mendistribusikan 

harta di masyarakat dengan cara sedemikan rupa sehingga tidak 

seorang pun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan 

menderita.22 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

diadakan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang 

jelas disertai bukti ilmiah tentang bagaimana proses manajemen 

strategis BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan fakir 

miskin. Untuk menjawab hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan pepenilitan dengan judul “Manajemen Strategis 

Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteran Fakir Miskin Di 

Bandar Lampung”. 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penerapan Zakat yang Kurang Optimal 

b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dengan ada nya 

lembaga amil zakat 

c. Masyarakat kesulitan dalam memperoleh layanan 

penyaluran dana zakat 

 

                                                             
22 Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam 

Pembangunan Ekonomi Islam,” jurnal hukum islam 14 no 2 (2016). 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, 

sempurna dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dirinya hanya 

berkaitan dengan “Manajemen strategis Bandan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Fakir Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Bandar 

Lampung”. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Formulasi Strategi BAZNAS Bandar Lampung 

dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin? 

2. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Bandar Lampung 

dalam Miningkatkan kesejahteraan fakir miskin? 

3. Bagaimana Evaluasi strategi BAZNAS Bandar Lampung 

dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui Formulasi Strategi BAZNAS Bandar 

Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Strategi BAZNAS Bandar 

Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin. 

3. Untuk mengetahui Evaluasi strategi BAZNAS Bandar 

Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang 

ada dan memberikan gambaran secara detail bagaimana 

proses manajemen strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) saat ini dan yang akan datang serta mampu 

menambah khazanah keilmuan dalam peningkatan 

kesejahteraan fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), skripsi ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin di masa yang akan datang 

melalui konsep manajemen strategis 

b. Bagi UIN Bandar Lampung, dapat dijadikan pijakan 

dalam desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam 

dan komprehensif, khususnya yang berkenaan dengan 

penelitian tentang manajemen strategis Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin. 

 

G. Kajian Penelitian Terahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu ini bermaksud untuk 

mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini.Berikut beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Wildan Nikmatul Aini dalam penelitiannya Implementasi 

Manajemen Strategis Pada Usaha Koperasi Pada Pondok 

Pesantren Darul Huda Trenggalek menemukan Manajemen 

strategis yang dilakukan oleh koperasi Pondok Pesantren 

Darul Huda Trenggalek adalah merupakan usaha-usaha untuk 

mewujudkan peranan koperasi dalam mewujudkan kemajuan 

pondok pesantren dan membantu masyarakat sekitar pondok 

pesantren dalam pemenuhan kebutuhannya. Adapun usaha-

usaha tersebut dibuat melalui tahap-tahap perencanaan yaitu: 

tahap analisis lingkungan masyarakat, tahap analisis sarana 

atau sumber daya yang dimiliki koperasi, tahap identifikasi 

adanya ketidakseimbangan dan yang terakhir adalah tahap 

penyusunan rencana strategis untuk menseimbangkan. 

Adapun persamaan dalam penelitian ini dalah sama-sama 

mengguanakan teori manajemen strategis dalam melihat 

fenomena suatu msala  Adapun perbedaan dalam penelitian 

yang akan dilakukan adalah fokus dan objek yang di teliti, 

yaitu di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan fokusnya 
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adalah kesejahteraan dan fakir miskin.23 

2. Ragil Rahmattullah Nurhakim dalam penelitiannya 

Manajemen Strategis Permata Konveksi (Studi kasus dengan 

Analisis SWOT) telah menemukan bahwa manajemen 

Strategis adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang dimulai dari memformulasikan, menerapkan, dan 

mengevaluasi hasil strategi. Manajemen strategis di di 

Permata Konveksi secara keseluruhan sudah berjalan sesuai 

dengan teorinya, walaupun masih ada yang belum sesuai 

dengan menejemen strategis yaitu belum mempunyai visi dan 

misi perusahaan. Adapaun persamaan dalam penelitian yang 

akan di lakukan adalah pada teori yang dipakai. Adapun 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada 

objek dan fokus penelitian yang akan dilakukan.24 

3. Fahmi Ardi Azhari, Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, 

Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 

Kota Bandar Lampung. Dalam penelitiannya bahwa konsep 

strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah 

(ZIS) di BAZNAS Kota Bandar Lampung ulungagung masih 

belum maksimal. Sebab sumber zakat yang ada masih 

bertumpu pada zakat profesi yang berasal dari PNS Kota 

Bandar Lampung. Sehingga pengumpulan dana zakat dari 

sumber-sumber zakat masih terbuka luas, hal ini peluang bagi 

BAZNAS untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan 

menggunakan strategi agresif. BAZNAS menggunakan 

kekuatan guna merebut peluang.adapun persamaan pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian. 

perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah pada 

variabel variabelnya.25 

                                                             
23 Wildan Nikmatul Aini, Implementasi Manajemen Strategis Pada 

Usaha Koperasi Pada Pondok Pesantren Darul Huda, 2017. 
24 Ragil Rahmattullah Nurhakim, Manajemen Strategis Permata 

Konveksi (Studi kasus dengan Analisis SWOT, 2016). 
25 FAHMI ARDI AZHARI, Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, 

Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung, 

2017. 
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4. Diah Laenatusifa dalam penelitiannya Manajemen Strategis 

PT ASURANSI BINTANG TBk UNIT Syariah dalam 

menghadapi persaingan industri asuransi telah menemukan 

bahwa ada beberapa strategi yang digunakan PT ASURANSI 

BINTANG TBk UNIT Syariah yaitu sebagai berikut: 

a. PT ASURANSI BINTANG TBk UNIT Syariah 

memusatkan strateginya pada pelayanan dan inovasi serta 

kualitas produk. Namun pada penetapan segmentasi dan 

pemasaran PT ASURANSI BINTANG TBk UNIT 

Syariah tidak lagi menetapkan segmentasi dan penentuan 

pasarnya hanya pada kalangan muslim saja tetapi 

kalangan non muslim juga. 

b. PT ASURANSI BINTANG TBk UNIT Syariah juga 

menerapkan Marketing mix (Produk, Harga, distribusi) 

namun pada strategi promosi tidak difokuskan hanya 

mengandalkan referensi customer dan promosi lewat 

website saja.Strategi ini diandalkan PT ASURANSI 

BINTANG TBk UNIT Syariah adalah dengan menjalin 

hubungan rekanan (Bank, Agent, Broker), karena kegiatan 

pemasaran PT ASURANSI BINTANG TBk UNIT 

Syariah lebih banyak dilakukan oleh rekanan. Hal ini 

dilakukan agar keberlanjtan kegiatan pemasaran terus 

mendapatkan hasil yang positif.26 

 

H. Metode penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dari aspek pembahasannya penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif diskriptif dengan rancangan 

kasus tunggal. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu 

keadaan, suatu obyek atau peristiwa tanpa menarik 

kesimpulan umum.27 Pemaknaan lainnya tentang penelitian 

                                                             
26 Diah Laenatusifa, Manajemen Strategis PT Asuransi Bintang Tbk Unit 

Syariah Dalam Menghadapi Persaingan Industri Asuransi, 2015. 
27 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar 

Maju, 1990),29. 
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kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik tentang keadaan obyek sebenarnya.28 Relitas 

kehidupan secara menyeluruh adalah merupakan setting alami 

atau wajar yang tidak dapat dipahami secara terpisa Penelitian 

ini sesungguhnya merupakan suatu penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang ada di 

lapangan sesuai dengan kondisi apa yang terkait dengan 

manajemen strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

dalam meningkatkan Kesejahteraan fakir miskin pada dua 

lembaga tersebut tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan 

(field research) dan masuk dalam kategori penelitian 

kualitatif, dimana penelitian lebih diarahkan untuk memahami 

fenomena-fenomena yang terkait dengan rumusan masala 

Penelitian Kualitatif juga merupakan penelitian yang 

ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.29 

Adapun tujuan akhir dari penelitian kualitatif yaitu 

memahami apa yang dipelajari dari perspektif kejadian 

tersebut. Oleh karena itu seorang peneliti dalam penelitian 

kualitatif menerangkan pemaknaan kejadian/ peristiwa yang 

ditelitinya, menjadi seorang pencatat detail-detail berdasarkan 

perspektif kejadian tersebut, dengan artian seorang peneliti 

kualitatif hanya melaporkan pemahaman sebuah kejadian 

melalui kejadiannya sendiri.30 

2. Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

                                                             
28 S. Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),6. 
29 Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2006),60. 
30 Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007),29. 
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yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun 

sumber data yang dimaksud adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak 

yang dianggap bias memberikan data secara langsung dari 

lapangan kepada peneliti, adapun pihak-pihak tersebut 

adalah Staf yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan 

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder berasal dari Situs-

situs resmi BAZNAS Bandar Lampung yang ada di 

internet. 

 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi kepada Staf yang bekerja 

di BAZNAS Bandar Lampung tentang strategi Bandan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Fakir Miskin. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih yang di arahkan pada suatu 

masalah tertentu.31 Metode wawancara ini sebagai metode 

bantuan untuk mendapatkan informasi yang terus 

mengklasifikasi data-data yang dibutuhkan sehingga dapat 

diperoleh data yang akurat. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku dan lain 

                                                             
31 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research 

Approach (Yogyakarta: Deepublish, 2018),94. 
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sebagainya yang berhubungan dengan penelitan.32 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, 

observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio 

dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang 

penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

                                                             
32 Riduwan dan Buchari Alma, Metode Dan Teknik Menyusun Tesis 

(Bandung: ALFABETA, 2013). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Manajemen Strategis 

1. Pengertian Manajemen Strategis 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani: 

“Strategos” (Stratos = militer dan “ag” = memimpin) yang 

berarti “generalship” atau sesautu yang dikerjakan oleh para 

jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan 

perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang 

ahli bernama Caluswitz. Ia menyatakan bahwa strategi 

merupakan seni pertempuran untuk memenagkan perang. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila istilah strategi 

sering digunakan dalam kancah peprangan. Istilah strategi 

digunakan pertama kali di dunia militer.33 

Manajemen strategis sebagai suatu bidang ilmu 

yang menggabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan 

dan tekanan strategis. Manajemen strategis merupakan 

sekumpulan keputusan dan aksi manajerial yang 

menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang.34 

Manajemen strategis merupakan proses penetapan visi, misi 

dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan 

program pelaksanaan untuk mencapainya.35 

Banyak sekali pengertian mengenai manajemen 

strategis yang diungkapkan oleh para ahli namun pada 

prinsipnya sama yaitu menggabungkan berpikir strategis 

dengan fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, 

penerapan dan pengawasan. Berikut pengertian manajemen 

strategis menurut para ahli: 

a. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi 

                                                             
33 Rachmat, Manajemen Strategis (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014),2. 
34 Ibid,5. 
35 Sofjan Assauri, Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive 

Advantages (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 
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(BAZNAS) dalam jangka panjang.36 

b. Manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari 

perbuatan (formulating), penerapan (implementing), dan 

evaluasi (evaluating), keputusan-keputusan strategis 

antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah 

organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa datang.37 

c. Manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan 

tindakan yang menghasilkan perumusan (formulating) 

dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan.38 

d. Manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar 

(disebut perencanaan strategis) yang berorientasi pada 

jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan 

sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang 

bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan 

organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dalam usaha 

menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk 

menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan) yang 

berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai 

sasaran (tujuan operasional) organisasi.39 

e. Manajemen strategis menurut Flavel dan Williams 

adalah sebagai keseluruhan sistem manajemen, dimana 

didalamnya terkandung formulasi, implementasi dan 

evaluasi guna mencapai hasil yang realistis dan 

obyektif.40 

                                                             
36 David Hunger dan Tomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, Ter 

Julianti Agung,4. 
37 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategis Pengantar Proses 

Berpikir Strategis,16. 
38 Robinson Pearce, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi Dan 

Pengendalian Jilid 1 (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997),20. 
39 Hadari Nawawi, Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan, (Yogyakarta: UGM Press, 2000),149. 
40 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Modern Untuk Sektor Public 

(Yogyakarta: Balairung, 2003),9. 
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f. Manajemen strategis adalah seorang atau mereka yang 

bertanggungjawab dalam merumuskan strategi 

perusahaan baik secara keseluruhan ataupun salah satu 

devisi, dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Lebih lanjut Akdon menjelaskan bahwa pada prinsipnya 

manajemen strategis adalah menggabungkan pola 

berpikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta 

evaluasi.41 

g. Cetro dan Peter dalam Akdon menjelaskan bahwa 

manajemen strategis adalah suatu proses yang berulang 

dan berkelanjutan yang bertujuan agar dapat 

memelihara organisasi senantiasa sepadan dengan 

lingkungannya.42 

h. Manajemen strategis adalah suatu ilmu dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional 

yang menampakkan sebuah organisasi mencapai 

tujuannya.43 

i. Manajemen strategis menurut Flavel dan Williams 

adalah sebagai keseluruhan sistem manajemen, dimana 

didalamnya terkandung formulasi, implementasi dan 

evaluasi guna mencapai hasil yang realistis dan 

obyektif.44 

Masih banyak pengertian manajemen strategis 

menurut para ahli yang belum penulis kutip dalam tulisan 

ini, namun dari beberapa pengertian manajemen strategis 

diatas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen strategis 

                                                             
41 Akdon, Strategic Manajemen for Educational Management ; 

Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendididkan (Bandung: ALFABETA, 

2006),8. 
42 Ibid,12. 
43 Fred R david, Strategic Management : Manajemen Strategis Konsep 

(Jakarta: Salemba Empat, 2011),5. 
44 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Modern Untuk Sektor 

Public,9. 
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adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 

berulang dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan 

formulasi, implementasi dan evaluasi strategis secara 

menyeluruh ataupun salah satu devisi baik jangka pendek 

maupun jangka panjang dalam sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan yang dinginkan. 

Lebih jauh Akdon menjelaskan bahwa jika 

merujuk pada berbagai definisi tentang manajemen 

strategis, pada hakekatnya manajemen strategis 

mengandung dua hal penting, yaitu: 1) bahwa manajemen 

strategis terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu 

pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi 

strategi. 2) manajemen strategis memfokuskan pada 

penyatuan atau penggabungan (integrasi) aspek-aspek 

pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan/akuntansi 

dan produksi/operasional dari bisnis.45 

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 

2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil 

Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa 

yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga 

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Dalam 

melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai 

macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada 

Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 7.46 

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategis Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang 

                                                             
45 Akdon, Strategic Manajemen for Educational Management ; 

Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendididkan,17. 
46 dkk Muhammad Tamyiz, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: 

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005),3. 
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meliputi kegiatan formulasi,  implementasi dan evaluasi 

baik jangka pendek maupun jangka panjang secara berulang 

dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) yang melibatkan sumber daya 

manusia dan non manusia dalam menggerakkannya dan 

memberikan kontrol secara strategis untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 

2. Manfaat dan Fungsi Manajemen Strategis 

Menurut Fred R david Secara historis, manfaat 

utama dari manajemen strategis untuk membantu organisasi 

merumuskan strategi- strategi yang lebih baik melalui 

penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih 

sistematis, logis, dan rasional. Ini tentunya akan terus 

menjadi manfaat terbesar dari manajemen strategis, namun 

berbagai kajian riset kini menunjukkan bahwa proses, alih-

alih keputusan atau dokumen, merupakan kontribusi yang 

lebih penting dari manajemen strategis. Komunikasi adalah 

kunci bagi manajemen strategis yang berhasil. Melalui 

keterlibatan didalam prosesnya, manajer dan karyawan 

berkomitmen untuk mendukung organisasi. Dialog dan 

partisipasi.47 

Adapun Grenley menyatakan bahwa bahwa 

manajemen strategis memberikan manfaat berikut: (1) 

memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan 

eksploitasi peluang; (2) memberikan pandangan objektif 

atas masalah manajemen; (3) merepresentasikan kerangka 

kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik; 

(4) meminimalkan efek kondisi dan perubahan yang jelek; 

(5) memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung 

tujuan yang telah ditetapkan; (6) memungkinkan alokasi 

waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

peluangyang telah teridentifikasi; (7) memungkinkan 

                                                             
47 Fred R david, Strategic Management : Manajemen Strategis 

Konsep,23. 
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alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk 

mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana; (8) 

menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal 

antar staf; (9) membantu mengintegrasikan prilaku individu 

ke dalam usaha bersama; (10) memberikan dasar untuk 

mengklarifikasi tanggung jawab individu; (11) menyediakan 

pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk 

menghadapi masalah peluang; (12) mendorong terciptanya 

sikap positif terhadap perubahan; (13) memberikan tingkat 

kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu 

bisnis.48 

Menurut Assauri fungsi dari manajemen strategi 

pada dasarnya adalah upaya agar strategi yang disusun 

dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu terdapat 

enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan agar 

Sustainable competitive Advantage dapat berjalan dengan 

lancar yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin 

dicapai kepada orang lain 

b. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau 

keunggulan organisasi dengan peluang dari 

lingkunganya 

c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan 

kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus 

menyelidiki adanya peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber 

daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau 

aktivitas organisasi ke depan 

f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru 

dihadapi sepanjang waktu.49 

Menurut Pearce dan Robinson menjelaskan bahwa 

                                                             
48 Rachmat, Manajemen Strategis,22. 
49 Sofjan Assauri, Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive 

Advantages,7. 
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penerapan manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, 

yaitu 

a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat 

kemampuan perusahaan mencegah masala 

b. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok 

mungkin sekali dihasilkan dari alternatif yang terbaik 

yang ada. 

c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi 

meningkatkan pemahamanmereka akan adanya 

hubungan produktivitas imbalan- imbalan disetiap 

rencana strategi dan, dengan demikian, mempertinggi 

motivasi mereka. 

d. Senjang dan tumpang tindih kegiatan diantara individu 

dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam 

perumusan strategi memperjeas adanya perbedan peran 

masing-masing. 

e. Penolakan terhadap perubahan berkurang.50 

Adapun fungsi manajemen strategis adalah 

elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam 

proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan ataupun perencanaan yang 

terstuktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Decusion making dan planning merupakan fungsi 

manajemen, begitu juga peranan pengambilan keputusan 

strategis dan perencanaan strategis pada manajemen 

strategis dan perencanaan strategis pada manajemen 

strategis. Pertama, manajemen strategis bertugas 

membuat keputusan strategis yang membuat keputusan 

strategis yang membuat ketetapan tujuan dan sasaran. 

Manajemen strategis menetapkan tindakan yang sebaiknya 

dilakukan untuk masa mendatang, dan menentukan orang-

orang yang melakukannya serta tindakannya. Setelah itu, 

manajemen strategis meninjau, menggerakkan aktivitas 

                                                             
50 Robinson Pearce, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi Dan 

Pengendalian Jilid 1,h30. 



 
 

26 
 

operasional total pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang 

terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Singkatnya, 

manajemen strategis berfungsi membuat keputusan 

strategis, menyusun rencana strategis, serta untuk 

peninjauan atau evaluasi.51 

 

3. Proses manajemen strategis 

a. Formulasi Strategi (Strategi Formulation) 

Strategi formulasi atau perumusan strategi adalah 

proses menetapkan program atau rencana yang 

dilaksanakan perusahaa (organisasi), tujuan akhir (aims) 

yang ingin dicapainya, serta cara yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan akhir tersebut.52 

Senada dengan hal diatas, Hunger dan Wheleen 

juga menjelaskan bahwa perumusan strategi atau 

strategi formulasi adalah pembangunan rencana jangka 

panjang untuk menejemen efektif dari kesempatan dan 

ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan 

kelemahan perusahaan.53 

Senada dengan Hunger dan Wheleen, Akdon 

menjelaskan bahwa penyususnan strategi berkaitan erat 

dengan fungsi utama organisasi yang dituangkan secara 

jelas dalam pernyataan misi organisasi. Strategi yang 

diformulasikan juga bersifat praktis karena berorientasi 

pada aksi berdasarkan hasil pengujian faktor internal  

dan eksternal. Secara spesifik Akdon 

mengidentifikasikan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan strategi yaitu: (1) menentukan visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan tepat 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan operasional 

kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan 

                                                             
51 Rachmat, Manajemen Strategis,19. 
52 Robinson Pearce, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi Dan 

Pengendalian Jilid 1,53. 
53 David Hunger dan Tomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, Ter 

Julianti Agung,19. 
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akhir organisasi, (2) mengenali lingkungan dimana 

organisasi berada, (3) melakukan analisis yang 

bermanfaat dalam positioning organisasi untuk 

mempertahankan eksistensi dan melaksanakan 

tujuannya.54 

Lebih lanjut Akdon menjelaskan bahwa tiga 

pertanyaan yang harus dijawab dalam penyususnan 

strategi adalah: (1) dimana kita berada saat ini? Jawaban 

diberikan sesudah melakukan scanning PLI dan PLE 

serta mengakomodasi harapan customer dan 

stakeholder, (2) kemana kita hendak menuju? Jawaban 

dengan mengembangkan visi, pernyataan misi, nilai, 

tujuan-tujuan (end result dalam jangka waktu tertentu) 

dan objectives yang berciri SMART (Spesific, 

Measurable, Aggressive and Attainable, Result 

Oriented, Timebound), (3) bagaimana kita mengukur 

kemajuan setelah dicapai.55 

Di sisi lain, ada beberapa komponen yang harus 

diperhatikan dalam menyususn rencana kinerja. 

Komponen untuk rencana kinerja menurut akdon 

meliputi: (1) sasaran, indikator kinerja, dan target yang 

akan dicapai pada periode bersangkutan; (2) program 

yang akan dilaksanakan; (3) kegiatan, indikator kinerja 

dan target yang diharapkan dalam suatu kegiatan.56 

Oleh karena itu, dalam proses ini, seorang 

pimpinan hendaknya memanfaatkan semua sumber 

daya manusia yang ada untuk bersama merumuskan 

formulasi yang efektif dan efisien guna 

mengembangkan lembaga pendidikan yang dikelola. 

Hal ini dimaksudkan agar timbul rasa saling memiliki 

antara satu dengan yang lainnya, munculnya ghiroh 

untuk bertanggungjawab, sehingga mudah dalam 
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Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendididkan,82. 
55 Ibid,83. 
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28 
 

melaksanakan semua formulasi yang telah ditetapkan. 

 

b. Implementasi Strategi (Strategic Implementation) 

Setelah strategi utama dan sasaran jangka panjang 

ditetapkan, maka proses selanjutnya yang tidak kalah 

penting adalah mengimplementasikan strategi dalam 

bentuk tindakan. Hal ini dikarenakan manajemen 

strategis adalah proses yang berkesinambungan. Di 

mulai dengan perumusan strategi, dilanjutkan dengan 

pelaksanaan dan kemudian bergerak ke arah peninjauan 

kembali dan penyempurnaan strategi. 

Implementasi strategi menurut Hunger dan 

Wheelen adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan 

melalui pengembangan program, anggaran dan 

prosedur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses 

implementasi strategi mungkin meliputi perubahan 

budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem 

manajemen dari organisasi secara keseluruhan.57 

Pada dasarnya implementasi strategi adalah 

tindakan mengimplementasikan strategi yang telah 

disusun kedalam berbagai alokasi sumberdaya secara 

optimal. Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan 

strategi kita menggunakan formulasi srtategi untuk 

membantu pembentukan tujuan-tujuan kinerja, alokasi 

dan prioritas sumber daya.58 

Dalam proses inilah seorang Manajer dituntut 

untuk bekerja ekstra keras dalam menggerakkan semua 

komponen SDM yang ada untuk mengimplementasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Kenapa demikian? 

Karena dari ketiga tahap manajemen strategis, hal 

tersulit yang membutuhkan perhatian ekstra adalah 

                                                             
57 David Hunger dan Tomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, Ter 

Julianti Agung,12. 
58 Akdon, Strategic Manajemen for Educational Management ; 
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implementasi strategis. 

Agar proses implementasi program ini bisa 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, harus ada 

sistem controlling yang tepat. Top leader harus mampu 

melaksanakan peran ini dengan sebaik mungkin dan 

dibarengi dengan pelaksanaan pembinaan yang 

didasarkan dari hasil catatan yang diperoleh selama 

melaksanakan fungsi controlling.59 

Oleh karena itu, sebagai seorang manajer, ada dua 

tugas besar yang diemban dalam implementasi strategi 

yakni; tugas yang pertama adalah proses implementasi 

strategi ini benar-benar di- manage dengan sebaik 

mungkin agar apa yang telah diformulasikan 

sebelumnya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan harapan bersama, tugas yang kedua adalah 

memanfaatkan semua sumber daya yang ada baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia untuk mendukung terlaksana semua formulasi 

strategi yang telah ditetapkan. 

 

c. Evaluasi Strategi (Pengawasan) 

Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk 

memonitor hasil- hasil dari perumusan (formulasi) dan 

penerapan (implementasi) strategi termasuk mengukur 

kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah 

perbaikan jika diperlukan.60 

Dengan strategi ini, seorang manajer dapat 

mengetahui berbagai macam kendala yang di hadapi 

saat proses implementasi strategi berjalan. Jika proses 

ini dilakukan secara berkala, maka implementasi 

strategi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. karena strategi evaluasi juga dapat 

meminimalisir kesalahan-kesalahan atau problematika 
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60 Winardi Karshi Nisjar, Manajemen Strategis (Bandung: Mandar Maju, 

1997),86. 
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dalam implementasi strategi yang telah diformulasikan. 

David Hunger dan L. Wheelen menegaskan 

bahwa walaupun evaluasi merupakan elemen terakhir 

dari manajemen strategis, namun dapat menunjukkan 

secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi 

strategis sebelumnya dan mendorong proses 

keseluruhan untuk di mulai kembali. Agar evaluasi 

dapat berjalan dengan efektif, maka seorang manajer 

harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat dan 

tidak bias dari bawahannya yang ada dalam organisasi 

tersebut.61 

Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah 

pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik 

yang efektif. Pengukuran kinerja merupakan tahap yang 

penting untuk melihat dan mengevaluasi capaian atau 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang menjadi sasaran pekerjaan 

tersebut.62 

Jika di telaah lebih jauh, akdon memetakan 

evaluasi strategi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama 

adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 

meliputi: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat 

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari 

masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan; 

(2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang 

merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat 

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang 

telah ditetapkan sebagaimana ditingkan dalam dokumen 

rencana kinerja. Tahap kedua adalah analisis dan 

evaluasi kinerja yang bertujuan untuk mengetahui 

progress realisasi kinerja yang dihasilkan, maupun 

kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai 
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Julianti Agung,19-20. 
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sasaran kinerja. Analisis dan evaluasi ini dapat 

digunakan untuk melihat efisiensi, efektivitas, ekonomi 

maupun perbedaan kinerja (gap). Tahap ketiga adalah 

pelaporan. Pelaporan adalah penyampaian 

perkembangan dan hasil usaha (kinerja), baik secara 

lisan atau tulisan maupun dengan komputer. Salah satu 

tujuan dilakukannya pelaporan adalah pelaksanaan 

akuntabilitas. Dengan adanya pelaporan ini di harapkan 

akan mampu mengkomunikasikan kepada stakeholders 

sejauh mana tujuan organisasi telah dilaksanakan.63 

Oleh karena itu, dengan adanya evaluasi strategi, 

organisasi di harapkan mampu mengevaluasi diri untuk 

berbenah lebih baik kedepannya. Dengan bertolak hasil 

evaluasi, kendala serta hambatan-hambatan yang 

dihadapi, kepala sekolah mampu merumuskan strategi-

strategi baru untuk perbaikan kedepan. 

Dari ketiga proses manajemen strategis diatas, 

Jauch dan Glueck dalam Akdon menjelaskan bahwa 

proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan 

mana para perencana strategi menentukan sasaran dan 

mengambil keputusan. Lebih jauh Akdon menjelaskan 

bahwa proses manajemen strategis merupakan 

implementasi dari strategi-strategi terpilih (merujuk 

pada sasaran dan pola pengambilan keputusan) serta 

biasanya berupa siklus yang cenderung berulang. 

Dengan kata lain proses manajemen strategis akan 

sangat bersifat kontekstual, dimensional yaitu sejalan 

dengan karakteristik organisasi yang menetapkan 

strategi-strategi tersebut.64 

Hunger dan Wheelen menggambarkan proses 

manajemen strategis sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Proses Manajemen Strategis
65

 

Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa 

proses manajemen strategis berjalan seperti sebuah siklus 

yang antara satu komponen dengan komponen yang lain 

saling berkaitan. Berawal dari pengamatan lingkungan, 

kemudian merumuskan strategi, dilanjutkan ke implementasi 

strategi dan diakhiri dengan pengawasan dan evaluasi 

kemuadian kembali lagi ke pengamatan lingkungan. Begitu 

seterusnya proses manajemen strategis ini berjalan.  

B. Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Menurut Kamus bahasa Indoesia berasal dari kata 

sejahtera yang mempuyai makna aman, sentosa, makmur, 

dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, 

kesukaran, dan sebagainya).66 Kata sejahtera mengandung 

pengertian dari bahasa sanssekerta “Catera” yang berarti 

payung. Dalam konteks kesejahteraan, “Catera” adalah 

orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya 

bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketajutan, atau 

                                                             
65 David Hunger dan Tomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, Ter 

Julianti Agung,12. 
66 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999),887. 
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kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik 

lahir maupun batin.67 

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern 

adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakian, 

tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang 

memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga 

memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial 

yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut 

HAM, maka definisi kesejahateraan kurang lebih berbunyi 

bahwa setiap laki- laki ataupun perempuan, pemuda dan anak 

kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi 

kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa soial, 

jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.68 

Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan 

lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan 

seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual agaknya 

mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit daripada 

kesejahteraan. Kesejahteraan material dan spiritual 

merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses 

pembangunan.69 Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek 

material, tetapi juga dalam aspek spriritual. Ketika sebuah 

proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai 

keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan 

masyarakat yang dinginkan tidak akan bia tercapai. 

Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan 

tanpa makna meskipun fasilitas tersedia. 

Kesejahteraan oleh sebagain masyrakat selalu 
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Aditama, 2012),8. 
68 Ikhwan Abidin Basri, Islam Dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: 

Gema Insani Pres, 2010),24. 
69 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: 
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dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas 

hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang 

baik. World health Organization menngartikan kualitas 

hidup sebagai sebuah presepsi individu terhadap 

kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan 

sistem nilai yag terkait degan tujuan, harapan, standar, dan 

perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan 

makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik 

individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungn 

sosial individu dengan lingkungannya.70 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 

menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. 

Kesejahteraan di definisikan sebagai suatu tata kehidupan 

dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual 

yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman 

lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara 

untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial 

yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta msyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi mausia 

sesuai dengan pancasila.71 

Dalam  konteks  kenegaraan,  kesejahteraan  di  

gunakan dalam Zangka menunjukkan bahwa 

pemerintahannya menyediakan pelayanan- pelayanan sosial 

secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan 

diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang 

dihasilkan oleh perjuangan orang-orang keas pekerja untuk 

menciptakan masyarakat  yang  adil.  Ide  negara  

kesejahteraan  barat  ini  dianggap sebagai perubahan yang 

dilakukan oleh sistem kapitalis menuju aspirasi yang dibawa 

dalam sistem sosialis.72 

Dipihak lain, penulis-penulis Marxist mengatakan 

bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha 

untuk mengurangi ekses- ekses yang lebih buruk dari 

                                                             
70 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial,44. 
71 Ibid,45. 
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kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteran 

sedikitpun bukan merupakan negara sosialis. Hal ini karena  

di  negara  kesejahteraan  paling  maju,  sistem  ekonomi  

tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-

kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda 

dengan sistem sosialis menurut golongan marxist yang 

sistem ekonominya dikuasai swasta.dimiliki dan 

dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi 

negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosialis menurut 

golongan marxist yang sistem ekonominya dikuasai swasta.73 

Kelompok yang tidak mnyetujui gagasan 

kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi 

tersendiri tentang kesejahteraan. Negara V kesejahteraan 

diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang inik 

berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilis. Negara 

kesejahteraan merupakan konsesnsus kesejahteraan atau 

kompromi demokrtis sosial. Hal ini disebabkan adanya 

penyesuaian historis antara  kapitalisme dan sosialisme. 

Dalam konteks teori kewarganegaraan, 

kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak 

kewarganegaran. Masyarakat Barat yang demokratis 

berkembang bermula dari hanya sebagaian kecil saja yang 

mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-

hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian 

kewarganegaraan menuntut   untuk   dipenuhi   secara   

penuh   akan   hak-hak   sosialnya. Seseorang tidak dapat 

dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan 

sederajat kalau kehidupannya dalam garis kemiskinan, 

menepati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak 

terjaga dengan baik, dan pendidikan tidak merata.74 

Senada   dengan   pengertian   di   atas,   Titmuss   

memberikan pengertian  yang lebih lebih terbuka pada 

kesejahteraan, menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai 
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suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung 

jawab kebijakan untuk medidik dan melatih warga negaranya 

sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, 

perawat, pekerja sosial,  ilmuwan, insinyur, dan  

sebagainya. Saran ini disampaikan  agar  negara-negara  

yang  lebih  miskin  tidak  kehabisan tenaga-tenaga ahli 

yang sangat di perlukan untuk pembangunan segara 

tersebut.75 

Dalam  mempresentasikan  tingkat  kesejahteraan  

masyarakat, telah meningkatkan perhatian dunia terhadap 

aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan 

yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, 

seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan  kemiskinan  

dinilai  belum  cukup  untuk  menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi 

tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan 

pendekatan berbasis uang (monetery-based indicators).76 

Kebahagiaan  merupakan  suatu  hal  yang  

dirasakan  dan  di presepsikan secara berbeda oleh setiap 

orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal 

yang subyektif. Dalam hal ini, kebahagiaan 

mennggambarkan  indikator  kesejahteraan  subyektif  yang  

digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Berbagai 

penelitian tentang indeks kebahagiaan sebagai bagian dari 

kesejahteraan subyektif dengan komponen   kepuasan   hidup   

dan   emosi   positif.   Dalam   konteks pemanfaatan indeks 

kebaahagiaan sebagai salah satu bahan pengambilan 

kebijakan publik, maka komponen kebahagiaan yang di 

gunakan adalah kepuasan hidup.77 

Sugiharto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
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menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 

delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran 

keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota 

keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, 

kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan 

kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.78 

Senada  dengan  Sugiharto,  sunarti  menegaskan  

aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: 

pertama, kependudukan yang meliputi jumlah   dan   laju   

pertumbuhan   penduduk,   sebaran   dan   kepadatan 

penduduk, migrasi dan fertilitas. Kedua, kesehatan, yang 

meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, 

angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan 

fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. 

Ketiga, pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, 

tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. Keempat, 

ketenagakerjaan,  yang  meliputi  tingkat  pastisipasi  

angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan 

dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. Kelima, 

pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang 

meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah 

tangga   (makanan   dan   non   makanan).   Keenam,   

perumahan   dan lingkungan,  yang  meliputi  kualitas  

rumah  (tempat  tinggal),  fasilitas lingkungan  perumahan  

dan  kebersihan  lingkungan.  Ketujuh,  social budaya, 

yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan 

hiburan, dan kegiatan sosial budaya.79 

Jadi konsep Kesejahteraan telah berkembang 

menuju kesempurnaan nya. Kesamaan berbagai konsep ini 

tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi 
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masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini 

merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik 

oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, 

pemerintah, maupun masyarakatnya.  

 

2. Indikator kesejahteraan Menurut Baznas 

Adanya indikator indikator kesejahteraan sangatlah 

penting untuk mengetahui tingkatan atau batasan masyarakat 

mana yang bisa dikategorikan kedalam rang yang wajib di 

zakati atau sudah bisa dikatan sejahtera. Untuk Badan Ami 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung sendiri 

mempunyai indikator kesejahteraan nya sendiri menurut 

Baznas. Disini BAZNAS sendiri mempunyai standar 

Indikator kesejahteraan yang bisa di sebut Had Kifayah, Had 

Kifayah adalah batasan minimal penghasilan keluarga untuk 

biaya hidup sehingga tidak perlu bantuan dari pihak lain. 

Dimana didalam Had Kifayah ini mempunyai batasan gaji 

masyarakat yang bisa tergolong wajib di zakati. Yaitu 

masyarakat yg mempunyai penghasilan kurang dari 

2.924.594 itu sudah harus di salurkan dana zakat. Dan apaila 

memiliki penghasilan lebih dari 2.924.594 maka bisa di 

bilang sejahtera. Berikut dimensi Had Kifayah. 

a. Makanan 

b. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 

c. Pendidikan 

d. Transportasi 

e. Pakaian  

f. Ibadah 

g. Kesehatan 
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Gambar 2.2 

Had Kifayah BAZNAS 

 

3. Definisi kesejahteraan Dalam Prespektif Islam 

Kesejahteraan   dalam   Ekonomi   Islam   adalah   

kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara 

material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai 

ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, 

dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan 

Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.80 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam 

dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian 

dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama  Islam 

ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-

Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. 

Kesejahteraan   akan   diberikan   oleh   Allah   SWT       

jika   manusia melaksanakan  apa  yang  diperintahkannya  

                                                             
80 Ziaudin Saddar, “Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada 

Karyawan Bank Syariah,” Et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan 3, no 5 

(2016),86. 
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dan  menjauhi  apa  yang dilarangnya.81 

Dalam Al-Qur’an sendiri sudah dijelaskan     

tentang kesejahteraan, sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-A’raf ayat 10 dan An-Nissa ayat 9 

 

ا قَِلْيلً  َمعَايَِشِۗ  فِ ْيَها لَُكمْ  َوَجعَْلنَا اْْلَْرِض  فِى َمكَّنهكُمْ  َولَقَدْ   مَّ

 تَْشُكُرْونَ 

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menempatkan 

kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) 

penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu 

bersyukur” 

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada 

hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah 

diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan 

kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk  

tempat  tinggal,  tempat  memenuhi  segala  hajat  hidup, 

memanfaatkan   tanah,   hasil   tanamannya,   binatang-

binatangnya,   dan Tambang-tambangnya.82 

 

 عَلَْيِهْم   َخافُْوا ِضٰعفًا يَّةً ِِذُرِّ  َخلِْفِهمْ  ِمنْ  تََركُْوا لَوْ  الَِّذْينَ  َوْليَْخشَ 

َّقُوا َ  فَْليَت  َسِدْيًدا قَْوْلً  َوْليَقُْولُْوا ّٰللاه

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) 

orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan 

yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar” 

Penjelasan  ayat  di  atas  bahwa  kesejahteraan  

hanya  dapat diperoleh denga ketaqwaan kepada Allah Swt 

dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, 

Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk 

                                                             
81 Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam,” Justitia Islamica 11, no 1 (2014),45. 
82 Salim. Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu 

Katsir, Jilid V, Surabaya (Bina Ilmu, 1998),283. 
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memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. 

Oleh karenanya harus di persiapkan generasi yang kuat akan 

ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad 

Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya 

kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi 

Muhammad Bersabda: “sesungguhnya bila kamu 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan 

adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam 

keadaan miskin dan meminta- minta.83 

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu 

bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang 

tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.  Tujuan  utama  

Ekonomi  Islam  adalah  merealisasikan  tujuan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta 

kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). 

Ini merupakan  definisi kesejahteraan  dalam  pandangan  

Islam,  yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan  

pengertian  kesejahteraan  dalam ekonomi konvensional yang 

sekuler dan matrealistik.84 

Menurut Imam   Al-Ghazali kegiatan ekonomi 

sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, 

maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat 

manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga 

merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus 

melakukan aktivitas ekonomi,  yaitu:  pertama,  untuk  

memenuhi  kebutuhan  hidup  masing- masing.  Kedua,  

untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  dirinya  dan 

keluarganya  dan  ketiga,  untuk  membantu  orang  lain  

yang  sedang membutuhkan.85 

Ukuran atau indikator kesejahteraan dalam konsep 

                                                             
83 Salim. Bahreisy dan Said Bahreisy,314-315. 
84 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam) 

(Jakarta: Gema Insani Pres, 2001),102. 
85 Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi 

Islam Dalam Ihya’Ulum Al-Din (Surabaya: Bina Ilmu, 2010),98. 
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Islam. Sebagaimana telah dikemukakan juga oleh Imam Al-

Ghazali bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan 

lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga, 

keturunan, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari 

kelima tujuan dasar ini dibagai menjadi beberapa tingkat,86 

yaitu : 

a.    Kebutuhan-kebutuhan    primer    (dhoruriyah)    seperti    

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 

b. Kebutuhan   sekunder   (haajiyah)   yang   terdiri   

dari   semua kegiatandan hal-hal yang tidak vital, tetapi 

dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan 

hidup. 

c. Kebutuhan  tersier  (tahsiiniyah)  mencakup  kegiatan  

dan  hal  yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan 

saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, 

menerangi, dan menghiasi hidup. 

 

C. Penerima Zakat 

Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap 

umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi 

biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya, 

mereka malah harus diberikan zakat.  

Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan 

orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan Asnaf. 

Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan orang 

yang menerima zakat. Antara lain fakir, miskin, amil, mualaf, 

riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berikut masing-

masing penjelasannya: 

1. Fakir  

ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. 

Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang 

bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.  

                                                             
86 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 

2010),62. 
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2. Miskin 

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka 

adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat 

sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk 

memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.  

3. Amil 

Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari 

penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang 

yang membutuhkan.  

4. Mu'allaf 

Orang yang  baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi 

golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar 

orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai 

agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai 

rasulNya.  

5. Riqab / Memerdekakan Budak 

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh 

saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk 

membayar atau menebus para budak agar mereka 

dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga 

berhak menerima zakat. 

6. Gharim (Orang yang Memiliki Hutang) 

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang 

memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-

orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi 

dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak 

mereka untuk mendapat zakat akan gugur.  

7. Fi Sabilillah 

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang 

bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, 

pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, 

madrasah diniyah dan masih banyak lagi.  

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja 

dan pelajar di tanah perantauan. 
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D. Organisasi Non Profit 

Oganisasi non profit adalah organisasi yang sasarannya 

menuju dukungan suatu kebijakan atau memecahkan masalah 

penting yang terjadi di suatu negara. Selain itu tujuan organisasi 

non profit ini tidak bersifat mencari keuntungan, melainkan 

bertujuan untuk mensejahterakan. Menurut PSAK No. 45 

pengertian organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh 

sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Setiap 

para penyumbang (organisasi) tidak mengharapkan keuntungan 

yang akan didapat pada saat organisasi ini berkembang.87 

Organisasi atau lembaga zakat yang masuk dalam 

kategori organisasi non profit diantaranya : 

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat 

Tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang 

dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional.88 BAZNAS merupakan lembaga pemerintah 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas 

BAZNAS meyelenggarakan berbagai macam fungsi 

sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7. Fungsi yang dijalankan 

BAZNAS adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayaagunaan. 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan   

pendayagunaan zakat. 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan  

pendayagunaan zakat. 

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan   

                                                             
87 Organisasi Nirlaba Atau Non Profit (harmony, 14 Februari 2022). 
88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d. 
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pengelolaan zakat.89 

Badan     Amil     Zakat     Tingkat     Provinsi dan     

Tingkat Kabupaten/Kota didalam Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  

pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota 

dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. 

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur 

setelah mendapat pertimbangan  BAZNAS.  Sedangkan 

BAZNAS Kabupaten/Kota dibetuk oleh menteri atau pejabat 

yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat 

pertimbangan BAZNAS.  Dalam hal  ini  bupati  atau  

Gubernur  atau  Bupati/Walikota tidak mengusulkan 

pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat 

membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota 

melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. 

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) 

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang 

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat 

Lembaga Amil Zakat Tingkat pusat dibentuk 

oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang   

bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan 

kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan 

dispertiga jumlah Provinsi di Indonesia. Untuk dapat 

dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. 

b. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi 

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi dibentuk 

oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang 

bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan 

                                                             
89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,5. 
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umat yang telah memiliki jaringan sepertiga 

Kabupaten/Kota di Lembaga Amil Zakat Provinsi. 

Dalam pengelolaannya zakat hendaknya harus 

dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-

benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan 

sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubah Ayat 60. 

Maka dapat diambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa 

pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional 

dan amana Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan 

pengelolaan menjadi institusi yang kuat, amanah, profesional 

dan transparan. 

 

E. Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf 

1. Zakat 

Zakat merupakan saah satu rukun islam yang 

keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi 

kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban 

social bagi agniya’ (hartawan) serta kekayaannya yang 

memenuhi batas minimal (nisbah ) dan rentang waktu satu 

tahun (haul).90 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan 

kata dasar dari zakat yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan 

terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah 

harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada 

orang-orang yang berhak menerimannya dengan persyaratan 

tertentu.91 

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat 

adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat 

tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang 

sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan 

                                                             
90 Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual:Dari Normative Ke Pemaknaan Social 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),259. 
91 Heykal Huda.Nurul, M Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktik (Jakarta: Kencana, 2001),293. 
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diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 

ashnaf.92 

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat 

Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)  

1)  Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu 

kewajiban berzakat bagi seriap individu baik untuk orang 

yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi 

dengan ibadah puasa ramadhan. 

2)   Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan 

dengan kata shodaqoh dan infaq, ketiga istilah tersebut 

merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah 

maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.93   

 

2. Infaq 

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang 

berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. 

Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti 

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau 

penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 

agama Islam.Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan 

shodaqoh terbebas dari nisab.Infaq bisa dilakukan oleh 

siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.94 

Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta 

yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang 

lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT.Dengan 

demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta 

sesuai dengan tuntunan syariat.95 Selain itu infaq juga dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai 

                                                             
92 M. Damawan Rahardjo, Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi 

(Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat ( LSAF ), 1999),475. 
93 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003),78. 
94 Muhammad Sanusi, The Power of Sedekah (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2009),12. 
95 Budiman, Good Governance Pada Lembaga ZISWAF ( Implementasi 

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWAF ) (Semarang: : 

Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, n.d.),33. 
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tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan 

dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan 

umum atau membantu yang lemah. 

Infaq dapat diartika mendermakan atau memberikan 

rizki (karunia allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang 

lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena allah semata. atau 

dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim 

menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang 

dikehendaki dan direlakannya.96 

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat 

dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya 

sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi 

maupun rendah.Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, 

sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, 

misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lainlain.Infaq tidak 

ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu 

penyerahannya.97 

 

3. Shadaqah 

Istilah sedekah berasal dari bahasa arabshadaqa. Di 

dalam   Al Munjid  kata  shadaqah diartikan  yang niattnya  

mendapatkan pahala dari allah, bukan sebagai pengohrmatan. 

Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian 

dari seorang muslim secara suksrela tanpa dibatasi waktu dan 

jumlah ( haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap 

ridho allah.98 

selain itu shadaqoh juga berarti mendermkan sesuatu 

kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata shadaqah     yang 

berarti benar,maksudnya  shadaqah  merupakan  wujud  dari  

ketaqwaan sesorang, bahwa orang yang bersedaqah adalah orag 

                                                             
96 SH H. Cholid Padulullah, Mengenal Hukum ZIS( Zakat Infaq Dan 

Shadaqah ) Dan Pengamalannya Di DKI Jakarta (Jakarta: Badan Amil 

Zakat,Infaq/shadaqah DKI Jakarta, n.d.),5-7. 
97 Ilmi Makhalul, Teori Dn Praktik LembagaMikro Keuangan Syariah 

(Yogyakarta: UII Press, 2002),69. 
98 Ibid,49. 
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yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa 

melalyi amal perbuatan positif kepada sesamannya baik berupa 

amal atau yang lainnya. 

Antara  infaq  atau  shadaqoh  terdapat  perbedaan  

makna  yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan 

dengan amal yang material,   sedangkan   shadaqoh   berkitan   

dengan   amal   baik   yang wujudnya  material  maupun  non-

material,  serpeti  dalam  bentuk pemberian benda, uang, 

tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, 

mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah 

tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.99 

Yang dimaksud dengan shadaqah (sedekah), pada 

prinsipnya sama dengan infaq,   hanya saya ia memiliki 

pengerian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa 

bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan 

kalimah thayyibah lainnya.Demikian juga shadaqah dapat 

berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, 

serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan.Adapun infaq, 

tidaklah demikian. Hal lain yang membedaakan keduannya 

adalah bahwa infah dikelurkan pada saat sesorang menerima 

rezeki, sedangkan shadaah lebih luas dan lebih umm lagi. 

Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta 

peruntukkannya.100 
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100 H. Cholid Padulullah, Mengenal Hukum ZIS( Zakat Infaq Dan Shadaqah 
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