
BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Implementasi Zakat Produktif DPU DT Kota Metro 

1. MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan 

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, implementasi zakat produktif 

di DPU DT Kota Metro disebut dengan program “MISYKAT” (Microfinance 

Syariah Berbasis Masyarakat). Program MISYKAT dilakukan dengan sedikit 

mengadaptasi sistem pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Dalam 

program ini, anggota Misykat mendapatkan pembiayaan dana bergulir, 

keterampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka 

menjadi mandiri. 

Melalui MISYKAT, DPU DT menunjukkan bagaimana lembaga 

finance berbasis syariah seharusnya dijalankan. Dengan tanpa adanya rasa 

“suudzon” atau kecurigaan yang bahwasanya masyarakat bisa jadi, akan tidak 

mampu mengembalikan dana pinjaman modal usaha. Sebagaimana firman 

Allah SWT. 

                       

               ...     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah 
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mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain.1  

Ayat di atas tidak hanya berlaku dalam perilaku sosial antar-individu, 

namun sangat perlu ditanamkan dalam nilai-nilai kelompok, golongan atau 

dalam hal ini yaitu cakupan kelembagaan. Lembaga finance khususnya 

berbasis syariah pada masa ini mengalami krisis kepercayaan oleh  

masyarakat sebab faktor yang menjadi tujuan utama lembaga finance 

bukanlah mashlahah bagi umat melainkan keuntungan perusahaan. Sehingga 

nilai syariah di banyak lembaga finance syariah masa ini dinilai belum 

memenuhi kriteria syariah itu sendiri.  

Penerima dana MISYKAT adalah masyarakat yang notabene tidak 

mampu. Akan tetapi DPU DT memberikan kepercayaan dan keringanan 

terhadap masyarakat untuk tidak terbebani perihal tempo pengembalian dana 

dan tanpa penambahan sedikitpun dalam proses pengembaliannya. Lalu 

bagaimana dengan dana pinjaman oleh lembaga keuangan syariah yang bisa 

jadi masyarakat peminjam dana tergolong “lebih mampu” daripada golongan 

penerima dana zakat (mustahiq). Tapi rasa kepercayaan lembaga finance 

kepada masyarakat yang dianggap lebih mampu itu tidak lebih besar daripada 

rasa percaya DPU DT kepada mustahiq yang sejatinya kurang mampu. 

Sehingga untuk memperoleh bantuan pinjaman dana, masyarakat perlu 

menjaminkan pinjamannya dengan harta benda yang dimiliki untuk jaminan 

                                                           
1 QS. Al-Hujuraat (49) : 12 
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atas resiko kerugian yang seharusnya ditanggung perusahaan/bersama kecuali 

kesalahan nasabah/masyarakat. 

DPU DT tidak memberi batasan tempo atas pengembalian dana 

bantuan permodalan kepada masyarakat, juga tidak menetapkan kelebihan 

dana pengembalian. Hal ini melatih kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga, dan membangun rasa percaya lembaga kepada masyarakat. Itikad 

baik seperti ini yang dapat dijadikan panutan dalam setiap lembaga keuangan 

berbasis syariah, meskipun memang DPU DT sejatinya memiliki tujuan 

utama di bidang sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan perusahaan. 

Pada operasional DPU DT terjadi sebuah transformasi, dari sebuah 

input menjadi output. DPU DT mampu mengolah dana dari donatur menjadi 

lebih manfaat dan efektif dalam bentuk jasa. 

Skema 1 Proses Input menjadi Output 

 

Implementasi zakat produktif di DPU DT Kota Metro melalui 

beberapa tahapan yaitu: 

a. Mencari donatur/muzakki; 

b. Menentukan penerima donasi/mustahiq; 

c. Survey lapangan; 

d. Solusi dan bantuan usaha; 

e. Pembinaan keterampilan dan wawasan usaha; 

f. Mustahiq mandiri. 

Sumber dana dari 
donatur

(Input)

Proses 
Transformasi 
(Manajemen 
Operasional)

Pengeolaan zakat 
Produktif yang 

efektif

(Output)
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DPU DT sebagai lembaga layanan sosial menjalankan peran melalui 

aktivitas kelembagaan yang antara lain: 

a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama 

masyarakat yang mampu membayar zakat (muzakki) tentang pentingnya 

potensi zakat, infak dan sedekah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran 

potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan 

kemiskinan. 

b. Memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahiq dan 

pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus 

memberikan pengarahan-pengarahan. 

c. Memberikan bantuan sandang, pangan melalui uang atau zakat yang telah 

dikumpulkan oleh DPU DT 

d. Memberikan bantuan biaya sekolah kepada siswa-siswi sekolah yang tidak 

mampu dan program beasiswa bagi siswa-siswa tidak mampu yang 

berprestasi 

e. Membantu orang-orang yang mengalami musibah seperti bencana alam, 

penyakit dll. 

 

2. Sistematika MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) 

Sistematika penyaluran zakat produktif secara ringkas dapat dilihat 

dalam skema di bawah. Proses yang terjadi dalam bentuk cycle dimana 

adanya pengulangan proses yang dilakukan sebagai wujud lancarnya suatu  

organisasi. Berikut penjelasannya di bawah ini: 
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Skema 2. Sistematika Penyaluran Zakat Produktif DPU DT Kota Metro

 

a. Penyaluran Dana Zakat Produktif 

Dalam tahap penyaluran dana, mustahiq yang telah memenuhi 

kriteria sebagai penerima zakat, dan melampirkan persyaratan 

administrasi yaitu antara lain surat permohonan, proposal usaha, surat 

keterangan tidak mampu, fotokopi KTP dan KK. Harus melalui tahapan 

survey, dan ketika dinyatakan lulus survey maka akan diberikan bantuan 

dana dengan nominal yang besarannya tergantung pada jenis usaha yang 

akan dilakukan, nominalnya berkisar 500.000,- s/d Rp 5.000.000,-.  

b. Pembinaan dan Pendampingan Usaha  

DPU DT memberikan layanan pembinaan usaha dalam bentuk 

seminar dan pelatihan bagi mustahiq yang berkeinginan agar usahanya 

dapat maju dan berkembang, juga memberikan bantuan fasilitas 

Penyaluran dana 
zakat dalam bentuk 

modal usaha dari DPU 
DT kepada  mustahiq

Mustahiq mengelola 
usaha disertai 

pembinaan dan 
pendampingan

Mustahiq mencapai 
kemandirian usaha 

Pengembalian dana 
zakat produktif 

dengan nominal yang 
sama ke DPU DT
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pemasaran produk para mustahiq agar dikenal di masyarakat. Pembinaan 

tersebut bukan hanya berlaku bagi anggota MISYKAT saja namun 

dibuka untuk umum bagi siapa saja yang berminat untuk mengikuti 

seminar/pelatihan tersebut. DPU DT memiliki maksud dan tujuan selain 

untuk membina masyarakat mustahiq yang menjadi anggota MISYKAT 

juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 

berwirausaha untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Pembinaan ini 

dilakukan setiap satu bulan sekali dengan kuota 20 s/d 30 orang.  

Layanan pendampingan usaha, hanya dikhususkan bagi masyarakat 

penerima bantuan MISYKAT. Mustahiq diberikan bantuan dalam bentuk 

motivasi, arahan dan solusi usaha oleh DPU DT, sebab tidak sedikit 

mustahiq yang belum mengerti cara berbisnis yang baik secara Islam, dan 

belum memahami cara mengembangkan usaha dengan baik dan benar. 

Layanan ini dilakukan dalam proporsi jadwal yang tidak ditetapkan, 

tergantung pada keinginan dan kebutuhan mustahiq, namun biasanya 

dilakukan evaluasi usaha setiap tiga bulan sekali. 

c. Kemandirian Usaha 

Titik kemandirian usaha dicapai apabila mustahiq sebagai pelaku 

usaha sudah mampu memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain di sekitarnya. Mustahiq yang sudah memiliki sikap mandiri 

bisa mengusahakan keperluan hidupnya dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sendiri. 
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Di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri kemandirian usaha yang 

dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut : 

1) Tindakan yang dilakukan atas kehendaknya, bukan karena orang lain 

dan tidak bergantung orang lain. 

2) Pelaku usaha memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara 

kreatif dan inovatif. 

3) Memiliki usaha untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, 

merencanakan dan mewujudkan harapan-harapannya. 

4) Memiliki perasaan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

5) Mampu mengendalikan tindakan dan memengaruhi lingkungan atas 

usahanya sendiri. 

6) Mustahiq sebagai pelaku usaha sudah memiliki rasa percaya diri 

terhadap kemampuan sendiri, menerima diri sendiri dan memperoleh 

kepuasan dari usahanya sendiri 

Jika poin-poin tersebut di atas dinilai sudah terpenuhi maka DPU 

DT memberikan keleluasaan penuh kepada mustahiq untuk menjalankan 

usahanya dan melepaskan pelayanan pembinaan dan pendampingan 

usaha terhadap mustahiq yang sudah mandiri.  

d. Pengembalian Dana 

Tahapan ini pada konsepnya dilakukan setelah mustahiq mencapai 

titik mandiri. Dana zakat produktif dalam bentuk modal pinjaman 

bergulir dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa penambahan 

sedikitpun. Dalam proses ini, mustahiq diberikan kebebasan tempo 
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pembayaran, sehingga mustahiq tidak terikat pada tempo tertentu untuk 

dapat mengembalikan dana bantuan modal usaha tersebut. 

Dalam sisi lain, terdapat pandangan mengenai pengembalian dana 

yang dirasa kurang mengindikasikan kaidah zakat. Akan tetapi 

dikarenakan dana yang dikumpulkan juga merupakan bagian dari infak 

dan shadaqah, maka dalam hal ini pandangan terhadap hal tersebut dapat 

dimaklumi adanya. 

DPU DT menetapkan aturan di atas untuk memudahkan 

masyarakat agar tidak merasa terbebani sebab harus mengembalikan 

dana dalam periode tertentu. Namun sayangnya itikad baik tersebut 

belum ditanggapi dengan serius oleh masyarakat. Kebanyakan 

masyarakat yang menerima bantuan MISYKAT tidak mengembalikan 

dana bantuan tersebut dengan berbagai macam alasan. Sehingga dana 

bergulir yang seharusnya dapat berputar untuk membiayai modal usaha 

mustahiq lainnya menjadi terhambat.  

Perihal perputaran dana bergulir yang terhambat tidak menjadi 

masalah yang begitu diperhitungkan oleh DPU DT, sebab bagi DPU DT 

yang terpenting adalah niat ikhlas untuk membantu, jika mustahiq belum 

mampu mengembalikan atau bahkan tidak dikembalikan, DPU DT juga 

tidak memberikan tindakan apapun seperti teguran atau sanksi dll, sebab 

dikembalikan lagi kepada niat awal program tersebut adalah murni untuk 

membantu perekonomian masyarakat. Adapun secara praktiknya di 

lapangan beberapa anggota MISYKAT ada yang mengembalikan dana 
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namun tidak dalam nominal penuh, atau hanya sekedar membagi 

pendapatannya sebagai infaq/sedekah melalui DPU-DT.  

Dalam ketentuan program dan layanan MISYKAT di DPU DT 

pada dasarnya berisi antara lain: 

a. Dana zakat yang dipinjamkan tersebut bukan untuk kebutuhan 

konsumsi (istihlaki), seperti menutupi kebutuhan pangan, biaya 

pengobatan dan biaya sekolah, melainkan untuk modal usaha yang 

diharapkan akan memberikan keuntungan bagi mustahiq dan 

memotivasi si peminjam untuk mendapat keuntungan yang sebanyak 

mungkin agar mampu mengembalikan pinjamannnya. 

b. Jika si peminjam ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya, maka 

yang bersangkutan harus dibebaskan dari kewajibannya 

mengembalikan pinjaman tersebut. 

Pada point kedua di atas kewajiban pengembalian dana dibebaskan 

atas mustahiq yang memang tidak mampu melunasi pinjaman. Kondisi 

yang demikian terjadi pada kemungkinan apabila mustahiq mengalami 

failure dalam usahanya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk 

mengembalikan. Namun, apabila mustahiq masih berada dalam 

pengembangan usaha tidak bisa dikatakan bahwa mustahiq tidak mampu 

melunasi, akan tetapi yang paling tepat adalah “belum mampu” sehingga 

keterikatan kewajiban pengembalian modal tersebut akan tetap ada dan 

berlaku sampai mustahiq mampu mengembalikan. 
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Pada faktanya, yang dilakukan DPU DT dalam praktik MISYKAT 

antara  lain sebagai berikut: 

a. DPU DT tidak menetapkan batasan tempo pengembalian dana 

b. DPU DT tidak memberikan sanksi/teguran kepada mustahiq yang 

tidak mengembalikan dana padahal sudah mencapai titik usaha 

mandiri 

c. DPU DT membebaskan kewajiban pengembalian dana jika mustahiq 

memang tidak berkeinginan untuk mengembalikan dana. 

Atas problem terkendalanya tahap pengembalian dana maka 

mengambat sistem perputaran program MISYKAT, sehingga karena hal 

ini layanan dan program MISYKAT dapat dinilai kurang berjalan dengan 

baik. Secara konseptual, penyaluran zakat produktif tidaklah dapat 

disamakan dengan zakat konsumtif, maka secara praktikal seharusnya 

dapat diimplementasikan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 

Adapun dengan diciptakannya konsep MISYKAT oleh DPU DT, 

konsekuensi yang harus diterima adalah, DPU DT seharusnya mampu 

mengimbangi dengan konsistensi dalam menjalankan konsep tersebut 

agar praktiknya sejalan dengan konsep yang diberlakukan. Sebab, dengan 

terus membiarkan hal ini terjadi tujuan program MISYKAT untuk 

memandirikan sebanyak-banyaknya umat mustahiq tidak akan tercipta 

kecuali dalam tempo yang sangat lambat sebab aliran bantuan program 

tersebut terhambat. Bantuan yang seharusnya dapat dirasakan oleh 
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banyak mustahiq pada akhirnya hanya akan dapat dirasakan dalam 

cakupan yang lebih sempit. 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini 

yaitu antara lain: 

a. Pada saat penyaluran dana, dilakukan akad dengan penjelasan secara 

rinci mengenai sistem MISYKAT desertai surat perjanjian tertulis 

MISYKAT 

b. Jika mustahiq dirasa berat untuk mengembalikan pinjaman dalam 

sistem jatuh tempo, maka dapat dilakukan dengan cara berangsur yang 

tentunya disesuaikan dengan kemampuan mustahiq dengan tidak 

memberatkan mustahiq. 

c. Sistem angsuran dapat dilakukan ketika mustahiq sudah memasuki 

tahapan kemandirian usaha, perekonomian keluarga sudah stabil, dan 

mustahiq mampu menyisihkan pendapatannya untuk membayar 

angsuran. 

d. Pembebasan kewajiban atas pengembalian dana dapat dilakukan pada 

saat mustahiq memang sudah dalam keadaan failure, usaha yang 

dijalankan gagal dan tentunya tidak memiliki kemampuan untuk 

mengembalikan.  

Dengan mendisiplinkan mustahiq dan lembaga atas program yang 

dilaksanakan, maka sistem program ini akan berjalan dengan selayaknya. 

Memberikan kebaikan yang secara timbal balik juga menghasilkan 

berkah yang lebih melimpah. Manfaat yang dihasilkan apabila kedua 



138 

 

belah pihak dapat melakukan kewajiban dan haknya dengan seadil-

adilnya akan lebih terasa dan perilaku membudayakan itikad baik dalam 

segala hal dapat tercermin sebagai perwujudan kehidupan Islam yang 

rahmatan lil alamin. 

3. Nilai Positif Implementasi Zakat Produktif DPU-DT 

Dalam melakukan peran layanan sosial, khususnya zakat produktif 

atau dikenal dengan program MISYKAT, beberapa nilai positif yang 

dimunculkan dan dapat menjadi bahan pembelajaran/acuan lembaga lain baik 

lembaga sosial maupun lembaga keuangan syariah yaitu antara lain: 

c. Layanan Prima DPU DT  

DPU Daarut Tauhid sebagai lembaga layanan sosial telah 

menjalankan layanan yang terbaik dalam operasional perusahaannya. 

Menurut Atep Adya, pelayanan terbaik atau seringkali dikenal dengan 

pelayanan prima, merupakan kepedulian kepada pelanggan dengan 

memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal 

kepada perusahaan.2 DPU DT telah berhasil melakukan hal tersebut 

kepada para donaturnya. Layanan prima ini dapat dinilai dari kenaikan 

jumlah donasi dan donatur yang terus meningkat di DPU Daarut Tauhid 

dan khususnya Unit Kota Metro. 

                                                           
2 Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2003), h.27. 
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Skema 3. Triple Win Customer Service

 

 

Pelayanan untuk memuaskan pelanggan tidak harus dengan 

mengorbankan harga diri atau citra diri karena memberikan layanan 

bukan didasarkan pada ketaklukan satu pihak kepada pihak lainnya.3 

Sebab pelayanan sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan manfaat 

terbaik bagi semua pihak, yang dalam hal ini antara lain muzakki, 

lembaga zakat, dan mustahiq. 

d. Distribusi Pendapatan untuk Mustahiq  

Zakat memiliki daya untuk meningkatkan kesejahteraan umat 

Islam sebab mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menopang 

masyarakat miskin akibat kekurangan baik kebutuhan primer maupun 

sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan maka hal pertama yang perlu 

dibangun adalah mental dermawan dari pihak yang kaya bagi pihak 

miskin yang lemah. 

                                                           
3 Ibid. h.29 

All 
Win

DPU DT 
Kota 

Metro

MustahiqMuzakki
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Di samping memiliki ajaran dan nilai-nilai kedermawanan, zakat 

juga merupakan wujud rasa syukur manusia terhadap angerah Allah SWT 

dan  bahan pembelajaran untuk saling berkorban bagi orang-orang yang 

berhak menerimanya. 

Dijelaskan sebelumnya bahwa penerima zakat produktif DPU DT 

adalah golongan mustadha’afiin. Mustadh’afiin adalah golongan orang-

orang yang dilemahkan. Ciri-ciri mustadh’afiin adalah mereka berada 

dalam posisi terjepit (minoritas) secara kuantitas maupun kualitas, sangat 

rentan terhadap penindasan terstruktur baik oleh kebiakan politik maupun 

ekonomi dan sosial. 

DPU DT menyusun kriteria untuk penyaluran dana Misykat agar 

dana yang disalurkan benar-benar berjalan dengan efektif dan adil. 

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek 

kehidupan termasuk juga aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan 

dalam distribusi pendapatan, keadilan distribusi merupakan tujuan 

pembangunan umat Islam yang harus direalisasikan. Distribusi 

pendapatan yang adil merupakan hal yang penting dalam permasalahan 

pemerataan ekonomi yang bebas dari ketimpangan. Allah SWT 

berfirman: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”4 

Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang komprehensif di Al-

Quran sebab dalam ayat tersebut digambarkan hubungan antara manusia 

sebagai makhluk sosial. Ayat tersebut memerintahkan manusia berbuat 

keadilan dan kebajikan sesama umat dan melarang tindakan keji, 

permusuhan dan kemungkaran. Hal ini merupakan salah satu landasan 

nilai-nilai yang penting dalam Islam yang direalisasikan oleh DPU DT 

sebagai cerminan kualitas Islam yang sesungguhnya. 

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya 

terdapat beragam bagian menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan 

kadar tertentu dipenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu 

anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat 

yang seharusnya, maka pasti tidak terjadi keseimbangan (keadilan).5 

Perumpamaan tersebut mengartikan bahwa segala sesuatu yang berlebih 

tidak akan berjalan dengan baik, termasuk penyebaran harta kekayaan di 

masyarakat. Sehingga perlu dilakukan distribusi pendapatan yang adil 

dan merata dengan zakat sebagai alat atau instrumen utama pendorong 

distribusi pendapatan yang adil dan seimbang. 

                                                           
4 Q.S. An-Nahl (16): 90 
5 Ruslan Abdull Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), h.81  
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Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak 

memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi 

sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa 

dihindari dalam ekonomi Islam.6 Afzalur Rahman menjelaskan bahwa 

Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan 

pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta dan kekayaan 

tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna 

kulit.7 

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi 

membutuhkan suatu kondisi yang dapat menjamin terciptanya 

kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa  

yang diinginkan dengan kemampuan namun tidak menuntut kesamaan 

hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang 

melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-

batasan yang wajar. 

Kesadaran umat untuk sadar berzakat adalah sebuah jalan untuk 

menuju umat yang sejahtera. Kewajiban zakat merupakan sebuah 

penggerak utama dalam sistem keuangan Islam dan sejalan dengan 

prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar diseluruh umat dan 

tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Dimensi moral 

dan sosial yang dimiliki zakat membuat zakat berada di tempat yang 

tinggi sebagai sebuah sistem terbaik dari semua peradaban. 

                                                           
6 Ibid, h.83  
7 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 

1995), h.83 
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e. Pengembangan Bisnis UMKM  

Islam melihat masalah kemiskinan sebagai sunnatullah fil hayah. 

Keberadaan kelompok yang berbeda-beda strata sosialnya tidak dapat 

dinafikkan. Islam tidak pernah berbicara bagaimana upaya untuk 

menghilangkan kemiskinan, namun berbicara tentang bagaimana 

mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi. Salah 

satunya dengan berupaya mencari rezeki Allah di muka bumi dengan 

berusaha. 

Usaha mikro memiliki urgensi dalam perekonomian Indonesia. 

UMKM Indonesia mengkontribusian PDB dengan nilai yang 

signifikan.UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan mengembangkan 

unit usaha masyarakat untuk terus meningkat di daerah-daerah. Lembaga 

Amil Zakat Nasional DPU DT merupakan salah satu lembaga yang 

menerapkan zakat produktif dalam menciptakan UMKM di tengah 

masyarakat miskin yang kurang berpenghasilan. 

Usaha mikro, kecil dan menengah dalam masyarakat di Kota 

Metro dapat dikembangkan dengan adanya program ini yang antara lain 

seperti usaha kuliner seperti warung bakso, warung makan, usaha kue 

rumahan, usaha kedai jus buah, dll. Usaha jasa seperti bengkel, tambal 

ban, usaha lainnya seperti warung sembako, usaha bibit tanaman, dll. 

Dengan adanya pengembangan UMKM di tengah masyarakat mampu 

menjadikan masyarakat Kota Metro menjadi lebih produktif, dengan 

membangun industri kecil meskipun masih dalam tahap home industry. 
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Secara garis besar, usaha yang dilakukan mustahiq berjalan 

dengan lancar dan mampu meningkatkan taraf ekonomi mereka, 

meskipun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang panjang dan usaha 

yang keras, namun hasil yang didapatkan oleh mayoritas mustahiq dapat 

dikatakan sebanding dengan kerja keras yang telah dan akan terus 

dilakukan. 

Mengarusutamakan kebijakan zakat produktif dengan 

meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro 

LAZNAS DPU DT memberikan modal usaha kepada mustahiq atau 

kaum dhuafa di Kota Metro yang membutuhkan bantuan. Hal itu sudah 

semestinya mutlak dilakukan dengan mengacu pada spirit Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

SPIRIT SDGs merupakan komitmen pembangunan yang 

berkelanjutan, mengingat fungsi zakat sebagai empowering people untuk 

menekan angka kemiskinan, relevan dan integral dalam program zakat 

produktif di DPU DT Kota Metro. Mengarusutamakan zakat produktif 

sudah seharusnya dilakukan agar bantuan zakat di bidang ekonomi dapat 

dirasakan manfaatnya oleh asnaf (pihak yang berhak menerima zakat) 

dari kalangan fakir dan miskin. 

Dana Misykat DPU DT disalurkan kepada mustahiq yang mampu 

menjalankan UMKM. Tujuan penyaluran dana Misykat adalah untuk 

mendukung pemberdayaan UMKM yang dijalankan mustahiq, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. LAZNAS DPU DT 
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melakukan pengorganisasian dan pendampingan agar modal yang 

diberikan dapat dikelola dengan baik, serta pembinaan dan penguatan 

pihak mustahiq (penerima) agar modalnya dapat berkembang secara 

optimal. 

4. Penilaian Mustahiq 

Adanya lembaga zakat diharapkan mampu menjadi sarana 

pemetaan alokasi zakat yang tepat guna terhadap masyarakat mustahiq. 

DPU DT telah melakukan kerjasama dengan pihak aparat pemerintah di 

wilayah Kota Metro dalam tiap-tiap Kecamatan dalam bentuk pertukaran 

informasi mengenai kelompok masyarakat mustahiq yang berhak untuk 

menerima bantuan zakat. Selain itu, DPU DT kemudian dapat melakukan 

pendataan atas masjid-masjid di tiap Kecamatan dan mengupayakan agar 

masyarakat mau bergerak untuk melakukan donasi melalui masjid-masjid 

dengan melaksanakan program seperti kencleng amal yang bisa dijemput 

di rumah, kotak amal di tempat-tempat umum, dll. 

Skala prioritas dalam penyaluran zakat dilakukan berdasarkan 

peraturan undang-undang zakat yang menjelaskan bahwa asnaf fakir dan 

miskin adalah kelompok yang menjadi skala prioritas penyaluran zakat. 

Standarisasi yang diterapkan DPU DT dalam menetapkan fakir miskin  

mengacu kepada standar BPS (Badan Pusat Statistik). Berikut ini adalah 

kriteria rumah tangga miskin versi BPS berupa indikator-indikator yang 

diadopsi DPU DT Kota Metro dalam menentukan kelompok miskin di 

Kota Metro. 
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a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang  

b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan  

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu 

berkualitas  rendah/tembok tanpa diplester.  

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan 

rumah tangga lain.  

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.  

f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ 

sungai/ air hujan.  

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ 

arang/ minyak tanah  

h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali 

seminggu.  

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun  

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari  

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ 

poliklinik  

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan 

luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 

dibawah Rp. 800.000,- per bulan  

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak 

tamat SD/ tamat SD.  

n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan 

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, 

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 8 

 

Dalam penggunaan indikator di atas, sebuah rumah tangga 

termasuk kategori sangat miskin(fakir) bila memiliki 9-10 kriteria. 

Kategori miskin bila memenuhi 6-8 kriteria dan kategori mendekati 

miskin bila memenuhi 5-6 kriteria.  

Dalam melakukan pendataan alokasi masyarakat miskin DPU DT 

masih mengalami kesulitan sebab kerjasama dengan aparatur pemerintah 

kurang berjalan dengan begitu baik. Oleh karena itu, DPU DT juga 

                                                           
8 Dokumentasi DPU DT, Standar Operasional Lembaga Amil Zakat Nasional DPU DT 

Kota Metro, dikutip pada 10 Mei 2018 
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menyediakan formulir pengajuan bantuan bagi masyarakat yang 

membutuhkan di Kantor DPU DT Kota Metro.  

Adapun formulir permohonan yang disediakan adalah disesuaikan 

dengan program-program yang dilaksanakan pada periode berjalan yaitu 

antara lain: 

a. Bantuan dalam bentuk program IkhtiarKU dan PeduliKU dengan 

persyaratan diketahui oleh ketua RT dan pengurus masjid setempat.  

b. Bantuan BeasiswaKU, dengan persyaratan diketahui oleh Kepala 

Sekolah/ Dekan. 

Setelah pengajuan permohonan tersebut, maka pemohon 

mengajukan berkas formulir dan persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, 

surat keterangan tidak mampu, dan proposal usaha jika ada. Semua 

persyaratan tersebut  diserahkan ke administrator untuk memeriksa 

kelengkapan bahan permohonan dan pemohon bantuan dana LAZNAS 

DPU DT bersedia untuk diwawancarai oleh administrator mengenai 

permohonan bantuan dana DPU DT yang diajukan. Wawancara tersebut 

berisikan alasan-alasan pemohon mengajukan bantuan dana ke LAZNAS 

DPU DT. Setelah melakukan wawancara dengan pemohon kemudian 

administrator mengisi lembar disposisi ke ketua harian untuk 

diinstruksikan kepada sekretaris untuk memberi rekomendasi kepada 

ketua pendistribusian pendayagunaan untuk ditindaklanjuti, yakni untuk 

membentuk tim survey dalam rangka memastikan kebenaran dan 

kelayakan sang pemohon bantuan dana. 
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Pengurus DPU DT sudah memiliki tim survey khusus, dimana 

mereka hanya ditugaskan untuk mensurvey kebenaran dan keberadaan 

pemohon (calon mustahiq). Adapun hal-hal yang menjadi perhatian 

penting tim survey di lapangan adalah studi kelayakan atau kesesuaian 

data pemohon dan jumlah dana yang diajukan pemohon dengan kondisi 

pemohon di lapangan, serta menggali informasi terkait tentang 

keberadaan calon mustahiq dengan pengurus masjid atau ketua RT bila 

diperlukan, dan untuk memperkuat bukti di lapangan tim survey perlu 

melakukan dokumentasi tentang keberadaan mustahiq. 

Penelitian dan pendataan mustahiq di lapangan dapat menentukan 

jenis bantuan yang layak di terima oleh calon mustahiq, karena bantuan 

bisa bersifat konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diprioritaskan 

kepada hal-hal yang bersifat darurat, seperti halnya bencana alam, 

kelaparan, wabah penyakit dan lainnya. Sedangkan untuk bantuan 

produktif diperuntukkan kepada mustahiq yang mempunyai kemampuan 

mendayagunakan bantuan dana zakat. 

Setelah melakukan pemeriksaan di lapangan maka tim survey 

mengisi berita acara survey dan membuat laporan hasil survey untuk 

dilaporkan dan persentasikan dalam rapat pengurus DPU DT Kota Metro. 

Dari banyaknya masyarakat miskin di Kota Metro yang terdata 

dan yang mengajukan bantuan, DPU DT belum mampu mengcover 

seluruh kebutuhan mustahiq dalam bentuk zakat produktif, sehingga 

perlu dilakukan penilaian khusus kepada mustahiq yang paling 
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membutuhkan sebagai prioritas penyaluran MISYKAT, indikator 

penilaian khusus yang dilakukan oleh tim survey DPU DT yaitu antara 

lain: 

a. Adanya anggota fakir/miskin yang tidak mampu berusaha dalam 

keluarga seperti lansia, cacat fisik (misal: buta), anak kecil dan balita, 

janda tua, orang yang sakit berkepanjangan yang tidak diharapkan 

kesembuhannya, dan lain-lain. 

b. Jenis profesi yang dijalani kepala keluarga (tetap/tidak tetap). 

c. Jumlah keluarga yang harus dinafkahi. 

d. Jumlah kebutuhan keluarga berdasar penghasilan atas seluruh anggota 

keluarga yang menjadi tanggungan. 

Dengan menggunakan penilaian yang matang, maka DPU DT 

dapat menyalurkan dana zakat produktif (MISYKAT) dengan cara yang 

seadil-adilnya. Meski pada kenyataannya setiap mustahiq adalah orang-

orang yang membutuhkan bantuan, namun karena jumlah bantuan yang 

terbatas maka donasi yang terhimpun sangat perlu untuk digulirkan 

dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian agar dana yang disalurkan 

dapat sampai kepada mustahiq yang berhak dalam bentuk yang se-efektif 

dan se-efisien mungkin. 

Jika terdapat keluarga miskin yang belum menjadi mustahiq 

prioritas dari DPU DT untuk memperoleh bantuan MISYKAT, maka 

bukan berarti mustahiq tersebut dihapuskan dari daftar calon anggota 

MISYKAT DPU DT. Untuk sementara, mustahiq tersebut dapat 
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menunggu pada sesi penyaluran MISYKAT pada bulan berikutnya dan 

penilaian yang telah dilakukan tetap dijadikan acuan lembaga dalam 

melakukan penyaluran bantuan MISYKAT DPU DT Kota Metro. 

Adapun dalam hal ini terdapat dukungan dan hambatan yang 

terjadi dalam penentuan mustahiq zakat DPU DT. Yang menjadi faktor 

pendukung antara lain: 

a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, 

dan fatwa MUI tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar 

(usaha) sehingga pengurus memilki kekuatan hukum dalam 

mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan legalitas 

tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat. 

b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan LAZNAS DPU 

DT Kota Metro banyak dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah 

Kota, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kota Metro dalam 

memberikan dana operasional kepada pengurus DPU DT Kota Metro 

yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. 

c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus DPU 

DT Kota Metro juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk 

mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat. 

d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan DPU DT Kota Metro yang 

strategis menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan 
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mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan 

mustahik zakat. 

Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor 

penghambat dalam menetapkan mustahiq zakat, yaitu antara lain: 

a. Dana operasional yang belum optimal, walaupun dalam beberapa 

tahun terakhir DPU DT terus mengalami peningkatan dalam 

penghimpunan dana secara terus menerus, namun dana yang dihimpun 

masih kurang optimal sehingga DPU DT sangat perlu berhati-hati 

dalam penggunaan kas operasional, menyalurkan bantuan dan 

menentukan mustahiq prioritas.  

b. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat 

untuk berzakat memang terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan 

berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang ada di 

Kota Metro, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada 

lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan 

zakat mereka langsung kepada mustahiq. DPU DT Kota Metro sendiri 

mencari donasi tidak hanya terbatas di Kota Metro saja, akan tetapi 

juga ke kota lainnya sebab donatur di Kota Metro sendiri dirasa masih 

cukup kurang antusiasmenya dalam berzakat. 

c. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya 

undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran 

masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai 

kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada 
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muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan 

sasaran zakat maka menjadikan undangundang zakat seolah-olah 

hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk 

dilaksanakan. 

5. Permasalahan Urgent dalam Implementasi MISYKAT 

Implementasi MISYKAT sebagai program dan layanan zakat 

produktif dinilai bertujuan untuk mendayagunakan dana zakat agar 

masyarakat mampu memiliki usaha sendiri dan tercipta masyarakat yang 

mandiri. Sehingga permasalahan yang dirasa paling urgent adalah ketika 

proses usaha yang dilakukan oleh mustahiq tidak berjalan dengan lancar 

atau bahkan terjadi failure. 

Kebangkrutan atau failure merupakan sebuah kegagalan dalam 

berbisnis, sebagai pemilik program dan layanan MISYKAT,  jika terjadi 

kebangkrutan dalam usaha yang dijalankan oleh masyarakat, maka 

menandakan kegagalan  dalam program MISYKAT oleh DPU DT itu 

sendiri. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut DPU DT 

selalu siaga dalam memberikan layanan pembinaan dan pendampingan 

terhadap usaha yang dikelola oleh para mustahiq, kemudian juga 

melakukan evaluasi dan monitoring atas operasional usaha mustahiq 

MISYKAT. 

Pada dasarnya tidak ada satu pihak pun yang menghendaki 

adanya kebangkrutan usaha, dari pihak mustahiq akan melakukan usaha 

terbaiknya dalam membangun bisnis yang dikelola untuk semakin 
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berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka. Begitupun pada 

pihak lembaga. DPU DT senantiasa aktif membangun semangat mustahiq 

dan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan bisnis 

agar usaha yang dilakukan mustahiq dapat lebih menguntungkan, sukses 

dan berjalan lancar. Akan tetapi bagaimanapun kemungkinan terburuk 

tentunya bisa saja terjadi meskipun tidak pernah diinginkan yaitu failure. 

Tidak sedikit usaha yang telah dirintis pada akhirnya tetap mengalami 

kegagalan. Baik karena faktor dari dalam usaha itu sendiri atau pengaruh 

dari beberapa faktor luar. 

Jika terjadi failure dalam usaha, maka mustahiq sudah dipastikan 

tidak dapat mengembalikan dana bantuan. Maka ketentuan yang 

dilakukan adalah: 

a. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq melalui pinjaman, jika 

ternyata, mustahiq tidak mampu melunasi karena mengalami 

kebangkrutan, maka ia dapat dibebaskan dari hutangnya, karena 

termasuk dalam ashnaf ghorimin. 

b. Mustahiq yang mengalami failure, masih akan menjadi perhatian DPU 

DT dalam pembinaan dan pendampingan. Permasalahan Mustahiq 

dapat menjadi bahan evaluasi lembaga dan mustahiq lainnya agar 

tidak mengalami hal serupa. 

c. Sebab mustahiq sudah termasuk kategori gharimin, maka layak untuk 

mendapatkan bantuan zakat secara konsumtif untuk memperbaiki 

keadaan rumah tangga yang mengalami kebangkrutan usaha. 
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Keadaan failure bagi mustahiq dapat diketahui sebagai salah satu 

alasan terlepasnya kewajiban pengembalian dana atas mustahiq terhadap 

DPU DT. Mustahiq yang lemah tidak dapat menanggung kewajiban yang 

berat untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sehingga DPU DT 

sebagai penyalur bantuan tidak akan menuntut kerugian sebab 

dikembalikan lagi pada hakikat asal zakat sebagai bentuk tolong 

menolong antar sesama manusia. Hal ini merupakan sebuah cerminan 

kemanusiaan Islami yang patut dibudayakan. 

6. Perbedaan Program MISYKAT dengan Produk Pembiayaan pada 

Lembaga Finance 

Sekilas program MISYKAT dirasa cukup banyak memiliki 

kesamaan dengan produk  pembiayaan pada lembaga finance. Tapi dalam 

hal ini DPU DT bukan mengambil peran lembaga finance ataupun 

memiliki kehendak untuk bersaing dengan lembaga finance. Sebab 

bagaimanapun persamaan yang ada, tujuan yang dimiliki oleh DPU DT 

sebagai lembaga layanan sosial tidaklah sama dengan tujuan lembaga 

finance khususnya yang berbasis syariah. Persamaan yang dapat 

ditemukan antara program MISYKAT dengan produk pembiayaan 

lembaga keuangan syariah lain: 

a. Lembaga sebagai pihak pemilik modal (shahibul maal) 

b. Masyarakat sebagai pengelola usaha (mudharib) 

c. Modal yang diberikan dalam bentuk modal usaha 
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d. Harus ada usaha yang dilakukan dengan jenis usaha yang halal, tidak 

bertentangan dengan prinsip Islam 

Sedangkan perbedaan antara program MISYKAT dengan produk 

pembiayaan lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan dalam tabel 

berikut di bawah ini: 

Tabel 1 Perbedaan Produk Pembiayaan LKS dengan Program MISYKAT DPU DT 

No Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Amil Zakat DPU DT 

1 Orientasi profit return Non profit / Zero return 

2 Ada sistem bagi hasil Sifat bantuan lunak, tidak ada bagi 

hasil 

3 Pengembalian dana ditentukan 

temponya 

Disesuaikan dengan kemampuan 

mustahiq 

4 Ada jaminan/agunan Tidak ada jaminan/agunan 

5 Tidak ada pembinaan, 

pendampingan monitoring dan 

evaluasi usaha 

Ada pembinaan, pendampingan 

monitoring dan evaluasi usaha 

6 Yang berpotensi didanai adalah 

kategori masyarakat yang 

tergolong mampu dan menjamin 

kemudahan pengembalian dana, 

diutamakan sudah memiliki usaha 

Yang berpotensi didanai adalah 

golongan masyarakat fakir/miskin, 

dan diutamakan tidak memiliki usaha 

7 Bertujuan untuk pengembangan 

keuntungan perusahaan, 

memaksimalkan kinerja 

perusahaan untuk pembangunan 

ekonomi 

Bertujuan untuk menolong 

masyarakat mustadha’afin yang 

lemah dan membutuhkan, 

mengentaskan kemiskinan dan 

mensejahterakan masyarakat 

8 Sumber dana dari modal pemilik, 

dan lembaga 

Sumber dana dari donasi zakat, infak 

dan shadaqah yang digalang dari 
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muzakki. 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa program 

MISYKAT begitu berbeda dengan produk pembiayaan usaha di lembaga 

finance syariah. Meskipun pada konsepnya banyak terdapat kesamaan, 

tapi jika ditelaah terdapat banyak perbedaan di dalamnya. MISYKAT 

dilakukan dalam rangka memaksimalkan peran zakat sebagai media 

untuk meningkatkan ekonomi umat Islam, sehingga bukan berada dalam 

satu jalur persaingan usaha terhadap lembaga keuangan syariah. 

B. Analisis Implikasi Zakat Produktif DPU DT terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kota Metro 

Kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita 

negara dan seluruh manusia di muka bumi ini, memajukan kesejahteraan 

umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.  Untuk mewujudkan tujuan 

nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan 

di segala bidang baik yang bersifat fisik materal dan mental spiritual antara 

lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Salah satu tujuan yang ingin 

di capai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta 

umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok 

mayoritas di tuntut untuk lebih besar peranannya melalui penyediaan dana 

pembangunan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Salah 
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satu ajaran dasar dalam agama Islam yakni bahwa manusia berasal dari Allah 

dan akan kembali kepada-Nya.  

Harta zakat (utamanya zakat maal) harus dipandang sebagai modal 

dana berputar (revolving fund) yanng penggunaannya harus diserahkan 

kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan 

dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Zakat produktif akan sangat 

efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, karena masalah ini 

benar-benar menjadi masalah yang urgent bagi umat Islam. 

Tingkat kemandirian yang distandarkan oleh DPU DT adalah ketika 

mustahiq telah mampu melakukan inovasi dan kreatif dalam usahanya,  

mampu menciptakan keputusan senddiri dan menyelesaikan masalah 

bisnisnya dan telah memperoleh penghasilan secara rutin juga meningkat. 

Namun peningkatan penghasilan tersebut masih di dalam batas rendah untuk 

penghasilan rumah tangga. 

Dalam mengukur implikasi, peneliti menggunakan cara yang sangat 

sederhana yaitu dengan melihat kondisi data mustahiq yang telah menerima 

zakat produktif DPU DT dari sebelum sampai sesudah menerima zakat. 

Setelah melihat data-data yang ada, peneliti mencoba menganalisa data sesuai 

dengan kondisi mustahiq. 

Berikut data perkembangan usaha digambarkan dalam grafik: 

Bagan 1 Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat 
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Berdasarkan data di atas, keseluruhan kondisi ekonomi mustahiq 

membaik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari DPU DT Kota Metro 

bahkan ada 1 orang mustahiq yang mengalami kemajuan pesat. Jadi, bisa 

dikatakan distribusi zakat produktif yang diberikan oleh DPU DT kepada 15 

orang mustahiq mempengaruhi pendapatan mustahiq. 

Implikasi zakat produktif memiliki dampak pada tingkat penghasilan 

mustahiq, namun pada tingkat kesejahteraan, secara garis besar belum begitu 

memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dengan 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator 

kesejahteraan rakyat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang 

pendapatan, pengeluaran, tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, 

kemudahan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan dan transport. 
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Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi, yaitu 

rumah tangga dalam kategori sejahtera dan belum sejahtera. Untuk mengukur 

masing-masing klasifikasi kesejahteraan, ditentukan dengan cara 

mengurangkan jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah. Hasil 

pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. 

Rumus penentuan range skor adalah :  

RS  = 
𝑆𝑘𝑇−𝑆𝑘𝑅

𝐽𝐾𝑙
  

Keterangan :  

RS  =  Range skor  

SkT  =  Skor tertinggi ( 8 x 3 = 24 )  

SkR  =  Skor terendah ( 8x 1 = 8)  

8  =  Jumlah indikator kesejahteraan BPS (kependudukan, kesehatan 

dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau 

pengeluaran rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan 

sosial lainnya)  

3  =  Skor tertinggi dalam indikator BPS (baik)  

1  = Skor terendah dalam indikator BPS (kurang)  

JKl  = Jumlah klasifikasi yang digunakan (2) 

 

Hasil perhitungan berdasarkan rumus tersebut diperoleh range skor 

(RS) sama dengan delapan, sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga 

mustahiq adalah sebagai berikut:  

(1) Jika skor antara 8–16 berarti rumah tangga belum sejahtera. 
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(2) Jika skor antara 17–24 berarti rumah tangga sudah sejahtera. 

Penilaian indikator kesejahteraan atas 15 orang mustahiq sebagai 

sampel penelitian dapat dilihat dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

Secara serentak jumlah zakat produktif yang diterima mustahiq 

berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik, tetapi 

dalam variasi perkembangan usaha mustahiq, perkembangan usaha tersebut 

dapat dikatakan tidak tinggi. Penghasilan yang diperoleh oleh mustahiq 

secara garis besar masih dalam batas rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu antara lain: 

1. Usaha yang dilakukan mustahiq belum maksimal; 

2. Bantuan zakat produktif memiliki porsi yang tidak sebanyak zakat 

konsumtif yaitu perbandingannya (30% : 70%) sebab untuk sejauh ini 

masyarakat mustahiq lebih banyak membutuhkan bantuan yang sifatnya 

jangka pendek dan perlu cepat untuk ditangani sehingga pilihan 

penyaluran zakat produktif menjadi opsi kedua setelah zakat konsumtif; 

Bagan 2 Indikator Kesejahteraan Mustahiq 
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3. Adapun peluang kemajuan usaha mustahiq dapat tercapai, namun akan 

membutuhkan proses dan jangka waktu lebih lama sehingga mustahiq 

dapat mengembangkan usahanya dengan lebih optimal 

4. Latar belakang pendidikan mustahiq yang kurang memadai sehingga 

mustahiq cenderung lemah untuk melakukan strategi bisnis maupun 

persaingan bisnis. 

Berdasarkan analisis tersebut, zakat produktif DPU DT dinilai mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat meskipun belum secara optimal 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejauh ini peneliti menilai DPU DT 

sudah cukup baik dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat untuk menjadi donatur (muzakki), maupun memberikan 

pengarahan-pengarahan usaha kepada masyarakat mustahiq. Untuk mencapai 

tujuan zakat memang sangat diperlukan peran dari semua pihak, tidak hanya 

menumpukan “pekerjaan rumah” bagi lembaga-lembaga zakat, namun juga 

kontribusi masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan zakat, dan yang 

menengah untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya agar penyaluran zakat 

lebih optimal. 

Dinas Sosial Kota Metro mencatat jumlah kemiskinan di Kota Metro 

meningkat drastis sebesar 36,6%, atau sebanyak 58.826 ribu jiwa dari total 

keseluruhan penduduk 160.729 ribu jiwa.9 Menurut Dinas Sosial Pada tahun 

2017 angka kemiskinan di Kota Metro juga meningkat, sedikitnya jumlah 

                                                           
9 Dokumentasi Kemiskinan Dinas Sosia l Kota Metro Tahun 2016. h.2 
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warga miskin di Kota Metro tercatat bertambah sebanyak 2.500 KK, dari 

sebelumnya 6015 KK menjadi 8.515 KK. 

Besaran jumlah keluarga fakir miskin yaitu sebanyak 67 orang yang 

mendapat bantuan zakat produktif pada nyatanya belum cukup mewakili 

banyaknya masyarakat miskin yang ada di Kota Metro pada tahun 2017 yaitu 

sebanyak 8.515 KK. Sehingga meskipun zakat produktif dinilai mampu 

meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat  

 

C. Analisis Implementasi Zakat Produktif DPU DT Kota Metro Perspektif 

Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi 

Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid, ‘adl, istikmar dan 

istikhlaf, mashlahah dan falah. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk 

menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa 

diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai 

kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, 

dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif 

yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip 

derivatif itu adalah multitype ownership, freedom to act, dan social justice. 

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, 

dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. 

Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam 

dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. 
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Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam 

melakukan aktivitasnya.  

1. Prinsip Ekonomi Islam 

Beberapa nilai Islam yang diimplementasikan pada penerapan zakat 

produktif DPU DT antara lain: 

a. Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, 

yang memelihara manusia dengan memberikan rezeki kepada manusia 

berdasarkan usahanya.10 DPU DT memberikan pemahaman kepada 

mustahiq bahwa manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha 

mencari rezeki, salah satunya dengan menciptakan sendiri lapangan 

pekerjaannya. DPU DT membantu masyarakat untuk merealisasikan hal 

itu di dalam kehidupan. 

Dalam proses pendampingan, DPU DT menanamkan prinsip-prinsip 

tauhid kepada para mustahiq, meskipun telah mengupayakan usaha bisnis 

dengan berbagai program-program pengembangan usaha, DPU DT tidak 

luput mengajak para mustahiq untuk tetap mengutamakan ibadah kepada 

Allah, seperti dalam program pembinaan diadakan sholat dhuha 

berjamaah, membangun kepercayaan dan keyakinan mustahiq bahwa 

rezeki itu datang dari Allah, kelancaran bisnis dan keuntungan yang 

berkah adalah ridho dari Allah SWT dsb. DPU DT tidak hanya 

membangun spirit bisnis secara lahiriyah namun juga orientasi pola pikir 

yang Rabbani. 

                                                           
10 Dewan Pengurus Nasional FORDEBY & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2016), h.447 



164 

 

b. Istikmar dan istikhlaf. Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia 

diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu 

manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan 

mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama.11 Dalam 

menjalankan usaha bisnis, manusia harus mentaati larangan-larangan 

Allah agar usaha yang dilakukannya berkah dan diridhoi Allah SWT.  

Istikmar adalah sistem kepemimpinan yang baik, atau seringkali 

disebut dengan istilah good governance. Tata laksana kepemimpinan 

yang baik dapat dipahami dengan diberlakukannya delapan karakteristik 

yang menjadi prinsip dasar DPU DT yaitu: 

1) Partisipasi aktif 

2) Tegaknya hukum 

3) Transparansi 

4) Responsif 

5) Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat 

6) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang. 

7) Efektif dan ekonomis 

8) Dapat dipertanggungjawabkan 

Berlakunya karakteristik-karakteristik di atas dapat menjadi jaminan 

untuk: 

1) Meminimimalkan terjadinya korupsi 

2) Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan 

                                                           
11 Ibid, h.448 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi
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3) Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam 

pengambilan keputusan. 

Selanjutnya istikhlaf ialah suatu istilah yang bermakna ketetapan 

manusia yang ditugaskan dan diwakilkan oleh Allah SWT untuk 

membangun dan memakmurkan dunia. Dalam arti kata lain 

 Istikhlaf merupakan satu prinsip dengan jelas dan tegas menzahirkan 

penugasan Ilahi ke atas manusia yaitu untuk menjadi pengurus dunia. 

Dengan sistem kepemimpinan yang baik berdasarkan penerapan 8 

kriteria di atas, maka DPU DT juga menjalankan sebuah perjalanan untuk 

menuju pada kemakmuran itu sendiri, dengan tujuan mensejahterakan 

umat melalui zakat maka prinsip istikhlaf sesuai dengan implementasi 

zakat produktif di DPU DT Kota Metro 

c. Kemashlahatan. Prinsip kemashlahatan dapat ditemukan dalam QS Al-

A’raf (7): 56: 

                      

           

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.12 

                                                           
12 QS Al-A’raf (7): 56 
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Maksud dari ayat di atas yaitu Allah menghendaki umatNya untuk 

senantiasa berbuat baik dan melarang manusia untuk melakukan 

kerusakan-kerusakan. Perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat, 

demikian pula yang dilakukan oleh DPU DT, dalam menghasilkan 

sebanyak-banyak manfaat bagi umat. 

Dalam program MISYKAT, DPU DT tidak mengambil 

keuntungan finansial sebagai manfaat usaha, namun memfokuskan untuk 

menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia, terutama yang 

membutuhkan. Namun, hal ini bukan mengartikan bahwa DPU DT tidak 

memperoleh hasil sebab tidak memungut keuntungan dari penyaluran 

zakat terhadap usaha mustahiq. Sebab manfaat tertinggi adalah 

keberkahan yang mengalir di dalamnya, dan pahala yang besar di sisi 

Allah.  

Dengan zakat, kebaikan yang merata kepada seluruh pihak yaitu 

antara lain muzakki, mustahiq dan lembaga dapat tercipta. Muzakki 

mendapat pahala yang besar di sisi Allah sebab telah menjalankan ibadah 

sebagai kewajiban seorang Muslim, mendapat ketenangan jiwa, dan harta 

yang barokah. Mustahiq, mendapat manfaat finansial dalam bentuk 

pengadaan usaha, kebaikan silaturahim kepada sesama Muslim dari 

kegiatan pembinaan usaha bersama mustahiq-mustahiq lainnya, juga 

tentunya usaha yang barokah sebab dijalankan secara Islami dan 

Rabbani. Bagi lembaga, menghasilkan manfaat adalah sebaik-baik 

kehidupan, dan DPU DT menciptakan manfaat yang dapat disebarkan 
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kepada semua sisi. Itulah yang dimaksud dengan menjadi pengatur 

kehidupan, sebab itu prinsip mashlahah menjadi begitu penting dan 

sesuai dengan apa yang diimplementasikan oleh DPU DT Kota Metro. 

d. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan 

ekonomi harus berdasarkan hukum agama. Manusia harus hidup di atas 

keadilan (norma-norma hukum).13 DPU DT bertindak sebagai lembaga 

penyalur zakat untuk menyampaikan hak-hak umat mustahiq yang ada di 

dalam harta orang-orang kaya, agar orang kaya dapat berlaku adil atas 

hartanya, juga DPU-DT menerapkan keadilan dalam penyaluran zakat 

untuk mendahulukan yang paling membutuhkan agar lebih adil. 

DPU DT mengatur kriteria mustahiq dengan terperinci agar dana 

yang disalurkan dapat sampai dengan cara yang seefektif mungkin, DPU 

DT membagi jenis penyaluran kepada mustahiq tergantung pada apa 

yang dibutuhkan oleh mustahiq. Disitulah letak keadilan yang diterapkan 

oleh DPU DT. 

e. Falah. Prinsip ini relevan dengan ekonomi Islam. Segala kegiatan 

ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh 

lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, 

yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi 

kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam 

kehidupan dunia akhirat.14 DPU DT telah mampu meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan menyelamatkan permasalahan kekurangan 

                                                           
13 Dewan Pengurus Nasional FORDEBY & ADESY, Ekonomi dan., h.448 
14 Ibid, h.449 
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ekonomi mustahiq dengan jalan zakat. DPU DT menjalankan prinsip ini 

untuk memberi nilai tambah dalam kehidupan mustahiq.  

Dalam perhitungan dunia, zakat memberikan manfaat sosial yang 

terlihat. Namun pada hakikatnya, zakat lebih dari itu, zakat mampu 

menciptakan daya akselerasi untuk menjadi golongan umat Islam yang 

selamat ketika kelak di akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat dapat 

dicapai salah satunya melalui jalan zakat, yang begitu diupayakan oleh 

DPU DT bagi kehidupan umat Islam. 

Dari kelima prinsip ekonomi Islam yang telah dipaparkan di atas, 

semua prinsip telah diimplementasikan oleh DPU DT dalam penerapan zakat 

produktif DPU DT Kota Metro. Dengan mengacu pada kelima prinsip ini, 

DPU DT tidak hanya lembaga sosial yang memberikan penyaluran bantuan 

dana, tapi lebih dari itu DPU DT menggerakkan umat untuk menjalankan 

syariat Islam dalam mencapai kehidupan sejahtera yang hakiki. 

 

2. Nilai-nilai Islam 

Selain prinsip-prinsip ekonomi Islam, ada dua nilai Islam yang 

diterapkan oleh DPU DT yaitu antara lain: 

a. Kehati-hatian 

Setiap lembaga harus melakukan tindakan secara berhati-hati. 

Sebagaimana Allah SWT Berfirman: 
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Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 

mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang 

telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 

sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia 

adalah orang-orang yang fasik.15 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bertindak manusia 

seringkali mengikuti hawa nafsu dan tidak berhati-hati. Allah SWT 

memerintahkan bagi manusia untuk berhati-hati dalam memutuskan 

perkara dengan cara menurut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. 

Ayat ini menggambarkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk 

menjadi insan yang senantiasa berfikir sebelum bertindak untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang dikerjakannya. 

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, lembaga memiliki prosedur, 

perencanaan, tata cara hingga antisipasi apabila terjadi masalah.16 Prinsip 

kehati-hatian bukan berarti mempersulit pencairan dana, akan tetapi 

memastikan data dengan sevalid mungkin agar dana yang disalurkan 

                                                           
15 QS. Al-Ma’idah (5): 49 
16 Yusuf CK Arianto, Rahasia dapat Modal & Fasilitas dengan Cepat & Tepat: Kiat Jitu 

Mempercepat Impian Anda untuk Buka Usaha,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.71 
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bermanfaat secara optimal bagi masyarakat, adil, sampai secara tepat 

kepada yang benar-benar membutuhkan. 

b. Tolong Menolong 

Bantuan yang diberikan dalam hal ini adalah bentuk solidaritas 

umat Islam dalam wujud tolong menolong antar sesama muslim dari 

muzakki kepada mustahiq. Sebagaimana firman Allah SWT: 

...                          

              

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.”17 

Setiap insan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, bagi 

golongan mustahiq kekurangan harta merupakan sebuah permasalahan 

yang ingin diselesaikan dan tentunya memerlukan bantuan dari kaum 

yang memiliki kelebihan dalam hartanya. 

3. Problematika Pengembalian Dana MISYKAT DPU DT Kota Metro 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai konteks pengembalian dana 

zakat pada zakat produktif MISYKAT DPU DT Kota Metro. Pendapat 

pertama, yang membolehkan diterapkannya zakat produktif sebagai pinjaman 

modal usaha yang nantinya akan dikembalikan oleh mustahiq. Pendapat 

                                                           
17 Q.S. Al-Maaidah (5): 2 
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kedua, tidak membolehkan zakat produktif sebagai dana pinjaman karena 

kaidah zakat itu sendiri adalah diberikan, bukan dipinjamkan. 

a. Pendapat yang Membolehkan 

Beberapa pendapat ulama kontemporer yang memboleh dana zakat 

dipinjamkan atau qordul hasan dengan dalil qiyas atau qiyas jali seperti 

Syeikh yusuf Al-Qordhowi, Syeikh Abu Zuhrah, Hasan Khan dan DR. 

Muhammad Humadillah dan ulama lainnya. Bahwa qiyas jali ini disebut 

juga dengan istilah lain qiyas min bab aul. cara istinbathnya dengan 

menganalogikan suatu hukum yang belum ada dalil qath’inya secara 

tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah 

Dr Syauqi Ismail Syihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional 

untuk Zakat,dalam bukunya “Tandzim wa Muhaaabatuz Zakaah fit 

Tathbiiqil Mu’aashir” (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan: “Bahwa 

apabila seorang yang berhutang (Ghorimin) boleh diberikan pinjaman 

dana zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga perbankan 

atau lainnya, maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih 

dibolehkan untuk diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan 

kembali lagi ke lembaga zakat”.  

Namun yang boleh melaksanakan qordul hasan atau pinjaman 

dengan dana zakat hanya lembaga zakat bukan muzakki. Dengan beberapa 

syarat dibawah ini: 
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1) Dana pinjaman bukan untuk istihlaki atau konsumtif melainkan untuk 

modal usaha dan investasi. Sehingga peminjam sanggup untuk 

mengembalikan dalam waktu yang cepat. 

2) Dana pinjaman diberikan kepada yang produktif selain dari produktif 

maka hanya bersifat Atu atau pemberian habis. 

3) Mendahulukan kebutuhan 8 ashnaf 

4) Menyisakan dana khusus zakat untuk ashnaf Faqir, miskin, amil dan 

muallaf 

5) Waktu Peminjaman tidak terlalu lama 

6) Apabila sipeminjam tidak sanggup untuk mengembalikan dana maka 

tidak boleh dipaksa dalam pengembaliannya atau dibebaskan dari 

tanggungjawabnya 

Para ulama menyepakati bahwa pinjaman qordul hasan hanya bisa 

diberikan kepada yang produktif maka selainnya sangat tidak dianjurkan.  

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 

fatwa tentang hukum investasi dana zakat. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 

Tahun 2003, zakat yang ditangguhkan boleh diinvestasikan (istismar) 

dengan beberapa syarat yang ketat.  Zakat ditangguhkan (ta'khir), yakni 

zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzaki 

menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat. 

Dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (Al 

Qordhul Hasan). Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-
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cuma dana zakat untuk mengangkat statusnya dari mustahiq menjadi 

muzakki, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan 

memberikan pinjaman maka itu jelas lebih dibolehkan.18 Jika dana zakat 

dapat diberikan kepada satu orang, maka jika dana yang sama dapat 

dimanfaatkan oleh lebih dari satu orang lebih dibolehkan. Berdasarkan 

hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh, Rasulullah 

SAW bersabda: 

ََْبعَ عَ َوَطَعاُم الثَّ  َطَعاُم ْاإِلثْ نَ ْْيِ َكاِف الثَََّلثََة, ةَ ََل ثََة َكا ِف ْا  
Artinya: “Makanan dua orang (lebih baik) jika mencukupi tiga orang, dan 

makanan 3 orang (lebih baik) jika mencukupi empat orang”. (HR 

Turmudzi). 

Dr Syauqi Ismail Syihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional 

untuk Zakat,dalam bukunya “Tandzim wa Muhaaabatuz Zakaah fit 

Tathbiiqil Mu’aashir” (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan: 

“Bahwa jika seorang yang berhutang (ghorimin) boleh diberikan dana 

zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga (perbankan) lain, 

maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih dibolehkan untuk 

diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan kembali lagi ke 

lembaga zakat. 

 

 

 

                                                           
18 Ibid. 
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b. Pendapat yang Tidak Membolehkan 

Menurut Muhammad Yassir, dosen STDI Imam Syafi’i Jember, 

Menyalurkan Zakat Berbentuk Uang Pinjaman merupakan salah satu 

kesalahan dalam penyaluran zakat. Menurutnya, pendapat yang 

membolehkan tersebut keliru dan bertentangan dengan aturan penyaluran 

zakat, karena tiga alasan. Yakni: 

1) Jika orang itu butuh uang karena dia miskin, seharusnya dia berhak 

mendapat bagian zakat, bukan dipinjami uang. 

2) Jika orang itu butuh uang karena tidak mampu melunasi utangnya, 

seharusnya dia berhak mendapatkan zakat untuk melunasi utangnya, 

dan bukan butuh pinjaman. Karena jika diberikan dalam bentuk 

pinjaman yang uangnya dari zakat, tidak ada gunanya. Sementara dia 

juga masih dililit utang. Ini seperti gali lubang tutup lubang. 

3) Jika dia bukan orang miskin, namun butuh uang untuk kebutuhan 

primer atau konsumtif lain, sejatinya dia tidak berhak menerima zakat. 

Sehingga menyalurkan zakat kepadanya, walau berbentuk pinjaman, 

adalah sebuah kesalahan, karena mengakibatkan zakat tertunda sampai 

ke tangan yang berhak. 

Beberapa LAZ bank syariah menyalurkan dana zakat melalui 

program bernama qardhul hasan (pinjaman lunak) kepada yang berhak 

menerima zakat seperti fakir, miskin, dan lainnya. Hanya konsekuensinya, 

penerima dana qardhul hasan itu harus mengembalikan pinjaman itu. 
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Meskipun dalam prakteknya sebagian dari mereka tidak 

mengembalikannya. 

Berdasarkan kedua perbedaan pendapat tersebut, penulis cenderung 

setuju dengan pendapat pertama, yang membolehkan adanya zakat produktif 

dalam bentuk pinjaman, dengan beberapa pertimbangan antara lain: 

a. Implementasi zakat yang dapat dikatakan sifatnya fleksibel pada 

perkembangan zaman. Hal ini dapat diketahui dari adanya penerapan 

zakat dengan tata cara yang berbeda-beda di masa Rasulullah dan 

Khullafaurrasyiddin, meskipun tidak ada dalil dan hukum syari yang 

melandasinya, zakat tetap bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda 

pada masa itu. Zakat cenderung mampu menyesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan zaman, oleh karena itu, pada kondisi saat ini zakat 

produktif yang dikemas dalam bentuk pinjaman boleh saja dilakukan. 

b. Mengingat bahwa sumber pendanaan yang diperoleh juga berasal dari 

infaq dan sedekah, yang notabene tidak hanya murni dari penerimaan 

dana zakat, maka hal ini bisa dipertimbangkan sebagai kebolehan 

menerapkan zakat dalam bentuk pinjaman. 

c. Adanya istinbath para ulama kontemporer yang mayoritas mengeluarkan 

ijma’ bahwasanya zakat boleh dipinjamkan untuk modal usaha bagi 

mustahiq, sudah menjadi suatu alasan yang kuat tentang status 

kebolehannya. 

d. Kebutuhan masyarakat atas pinjaman-pinjaman dana lunak yang sulit 

ditemui di masyarakat yang kemudian menjadi alasan terhambatnya 
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perkembangan produktivitas mustahiq, perlu menjadi sebuah 

pertimbangan bahwa hal ini memang perlu dilakukan, apalagi mengingat 

masyarakat yang membutuhkan sarana ini sangatlah banyak sementara 

dana yang ada tidak cukup banyak jika dilakukan dalam bentuk 

pemberian cuma-cuma, tapi akan lebih bisa menghasilkan manfaat 

kepada lebih banyak orang apabila diberikan secara pinjaman, maka hal 

ini juga merupakan sebuah upaya dalam pengembangan kesejahteraan 

masyarakat yang perlu diperhitungkan. 

Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha yang menurut 

para Ulama, Badan Amil Zakat Nasional, MUI, Dewan Syariah Nasional, 

diperbolehkan dalam Islam. Sebab pendayagunaan dan pengelolaan 

secara inovatif dengan mengikuti kebutuhan zaman diperbolehkan 

selama dapat menghasilkan kemaslahatan terlebih lagi jika manfaat yang 

diperoleh akan menjadi lebih luas kepada seluruh lapisan umat. Namun, 

implementasi yang dilakukan tentunya tetap dalam lini yang ditetapkan 

oleh syariat dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Fatwa 

ulama mengenai zakat produktif. 

DPU DT telah mengupayakan gerakan pembangunan ekonomi umat 

dengan baik. Kedepannya pengembangan lembaga akan semakin meningkatkan 

pengembangan kesadaran umat dan potensi zakat umat Islam, dalam tujuan 

mensejahterakan masyarakat Indonesia sebab zakat merupakan instrumen 

penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam instrumen ini akan tercipta 

motivasi saling tolong menolong (ta’awun) dan mengandung unsur pemenuhan 
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kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, di 

samping itu zakat yang ditunaikan dengan baik kan meningkatkan kualitas 

keimanan, membersikan dan menyucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi 

harta yang dimiliki. Zakat yang dikelolan dengan baik dan amanah akan mampu 

menciptakan kesejahteraan ummat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta 

sebagai institusi pemerataan ekonomi. 


