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ABSTRAK 

 

Muhammad Khatami (2019): “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Permata 

Indonesia Pekanbaru” 
 

BMT Permata Indonesia Pekanbaru merupakan lembaga yang bergerak di 

bidang penghimpunan dana zakat,wakaf, infaq, dan sedekah, yang nantinya akan 

disalurkan kepada mustahik, selain itu juga mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha 

kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. Kegiatan pada sektor zakat sangat 

mempengaruh pada siklus ekonomi. Dengan adanya  zakat, aktivitas ekonomi 

dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada 

tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, 

instrument zakat dapat digunakan sebagai instrument terakhir bagi perekonomian 

agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami 

stagnasi.  Adapun rumusan masalah  adalah bagaimana karakteristik orang-orang 

yang berhak menerima dana zakat? Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat 

pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru? 

Penelitian ini dilakukan di BMT Permata Indonesia Pekanbaru yang 

beralamat JL.Rawamangun No.67, Kel. Tangkrang Labuai, Kec. Bukit Raya, 

Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 

pimpinan dan para staf karyawan pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang terdiri atas 

pimpinan dan fundriser. analisis datanya adalah kualitatif. Teknik pengambilan 

data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling , analisis datanya adalah 

kualitatif, dan tehnik penulisan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. 

Hasil penelitian ini ,menunjukkan bahwa ada beberapa golongan yang 

berhak menerima zakat yakni orang-orang yang tergolong dalam delapan asnaf  

yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, gharimin, fisabilillah, 

dan ibn sabil. Mekanisme penyaluran dana zakat pada BMT Permata Indonesia 

ada beberapa tahapan yakni: mengisi form pengajuan, validasi data, survey dan 

realisasi.  

 

Kata kunci : Mekanisme, penyaluran, zakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Baitul Mal Watamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 

isinya berintikan  bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.Selain itu BMT 

juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menayalurkannya 

sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi 

atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena 

lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
1
 

Pada hakikatnya, koperasi syariah didirikam bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut,koperasi syariah dapat menjalankan berbagai usaha ekonomi 

baik yang terkait secara langsung dengan penyedian barang 

produksi/konsumsi, maupun usaha lainnya berupa penyedian jasa keuangan 

(financial).melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Disamping 

itu, dengan bekerja sama dengan instansi tertentu yang terkait dengan koperasi 

juga dapat menyediakan jasa payment point sebagai tempat pembayaran.
2
 

                                                             
1
 A.Djazuli,dkk., Lembaga-lembaga Perekonomian Umat , (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada ,2002 ), hlm.183. 
2
 Barhanuddin, Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2013), hlm144 
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  Kebijakan pemerintah selama ini masih memberikan peluang yang 

cukup besar bagi pengembangan lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh 

UU No.10/1998 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas bagi 

bank-bank syariah dan penngembangannya ,termasuk pula lembaga lainnya  

yang diatur dalam UU tersebut. 

Pengembangan baitul maal wat tamwil yang didasarkan kepada konsep 

dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan 

internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan 

para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian Institusi bank 

Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.
3
 

Untuk menghindari pengoperasian baitul maal wa tamwil dengan sistem 

bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata  

lain baitul maal wa tamwil lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap 

persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian 

kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan 

riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya baitul maal watamwil.
4
  

Tujuan utama pendirian baitul maal wa tamwil adalah sebagai upaya 

kaum muslimin untuk meyindasari segenap aspek kehidupan ekonominya 

yang berlandaskan Al- Qur’an dan As-Sunnah. Dimensi keberhasilan 

ekonomi syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat yang 

memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan manfaatan hasil. 

                                                             
3
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), edisi Revisi, 

hlm. 12  
4
 Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

hlm. 14 
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Baitul maal wa tamwil dalam prakteknya tidak menggunakan prinsip bunga 

sebab memberi atau mengutip bunga adalah haram. Dimana bunga 

dikategorikan sebagai riba yang hukumnya adalah haram dalam Islam
5
 

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, 

motivator, fasilitator, dan koordinator. Pertama, regulator, pemerintah 

berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang 

mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dan ketentuan 

syariah ataupun undang-undang. Kedua, motivator, pemerintah melaksanakan 

berbagai program sosialisasi dan orientasi, baik secara langsung maupun 

melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, fasilitator, 

pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan 

zakat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Keempat, koordinator, 

pemerintah mengoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua 

tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga 

lembaga tersebut.
6
 

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah, baik yang berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil 

dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT 

karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa 

keuangan BMT. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak 

                                                             
5
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39. 

6
 www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-

wakaf . 

http://www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-wakaf
http://www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-wakaf
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terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula 

para nasabah BMT ini dengan menyalurkan ZIZ-nya kepada BMT.
7
 

Dengan adanya  zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk 

sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang 

minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrument 

zakat dapat digunakan sebagai instrument terakhir bagi perekonomian agar 

tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami 

stagnasi. Zakat memungkinkan ekonomi terus berjalan pada tingkat yang 

minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.
8
 

Dari latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana langkah yang dilakukan oleh marketing 

Baitul maal wa tamwil dalam menyalurkan dana zakat  pada BMT Permata 

Indonesia, yang kesemuanya itu akan akan dituangkan dalam bentuk sebuah 

laporan akhir yang diberi judul: “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di 

BMT Permata Indonesia Pekanbaru”, sebagai tugas akhir menyelesaikan 

kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim Riau. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya 

dibatasi pokok pembahasannya pada Mekanisme Penyaluran Dana Zakat di 

BMT Permata Indonesia Pekanbaru. 

                                                             
7
 Hertanto Widodo dkk ,Panduan Praktis Operasional Baitulmal Wat Tamwil, 

(Bandung:Mizan ,2000), hlm. 84. 
8
 Darsono dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2017), hlm. 53. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan di atas, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik orang yang berhak menerima dana zakat di BMT 

Permata Indonesia Pekanbaru? 

2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di BMT Permata Indonesia 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui karakteristik orang-orang yang berhak menerima 

dana zakat di BMT Permata Indonesia. 

b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di 

BMT Permata Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis  

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi 

pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme 

penyaluran dana zakat secara utuh dan lengkap dan bagi mahasiswa 

yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan mekanisme 

penyaluran dana zakat. Serta memberikan kesempatan bagi penulis 

dalam mengembangkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah 

penulis peroleh.  
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b. Secara praktis  

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak menambah pengetahuan di 

bidang Ekonomi Islam dan untuk dapat berguna sebagai bahan 

informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan mekanisme 

penyaluran dana zakat dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana 

zakat. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan program studi D3 pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.   

 

E. Metode penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada BMT Permata Indonesia 

Pekanbaru yang beralamat dijalan Rawamangun No.67 Tangkerang 

Labuai, Pekanbaru, Riau. Penulis memilih lokasi BMT Permata Indonesia 

Pekanbaru sebagai tempat penelitian dikarenakan pada BMT Permata 

Indonesia Pekanbaru intensitas kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana zakat, wakaf, infaq, dan sedekah lebih besar dibandingkan BMT 

lainnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BMT 

Permata Indonesia Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah 
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mekanisme penyaluran dana zakat dalam mengoptimalkan penyaluran 

dana zakat  di BMT Permata Indonesia Pekanbaru. 

3. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data 

primier dan sekunder. 

a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

responden penelitian( pimpinan, karyawan BMT Permata Indonesia 

dan asnaf). Data primier yang dihasilkan dari tanggapan responden  

terhadap variable-variabel yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen BMT 

Permata indonesia, buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan 

masalah ini.
9
 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneiti untuk dipelajari dan kemudian dirarik 

kesimpulan.
10

 

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini orang yang terdiri 

dari pimpinan dan para karyawan BMT Permata Indonesia yang berjumlah 

8 orang. 

                                                             
9
  Burhan  Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya,(Jakarta: Kencana, 2018 edisi 2, cet.9, hlm. 132 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,(Bandung : Alfabeta, 

2012), hlm. 215. 
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Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi.
11

 Dalam penelitian ini penulis 

mengambil 2 orang sebagai sampel yang mengetahui tentang mekanisme 

penyaluran dana zakat yakni Danang Yoga Pamungkas  sebagai pimpinan 

BMT Permata Indonesia Pekanbaru dan Ardiansyah sebagai (fundraiser). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling atau menentukan narasumber dengan pertimbangan tertentu, cara 

ini dapat diambil bila penelitian cenderung bersifat khusus dengan unsur 

populasi yang memiliki kriteria khusus untuk dijadikan sampel. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa 

teknik antara lain: 

a. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung 

kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.  

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber 

atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.  

c. Dokumentasi, berupa brosur, formulir, laporan data dan data lain dari 

pihak BMT Permata Indonesiayang berhubungan dengan objek 

penelitian.  

d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan 

dengan judul penelitian 

 

                                                             
11

 Ibid. 
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6. Analisis Data 

 Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data 

kualitatif. . Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, menjadi satuan data yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
12

 

7. Teknik Penulisan 

 Adapun teknik penulisan yakni: 

a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian 

dianalisis dan diuraikan secara khusus.  

b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang 

diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisis. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dibagi menjadi beberapa bab  yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

                                                             
 

12
 Faricha Ni’mah,  "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif", artikel diakses pada 15 

Januari 2020  dari http://www.google.com/amp/s/www.compasiana.com/amp/farichatun/analisis-

data-dalam-penelitian-kualitatif_556bd1f2ab0bd174de40eed. 
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BAB II Gambaran umum BMT Permata Indonesia yang terdiri dari 

sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, jasa yang 

ditawarkan, dan struktur organisasi.  

BAB III Merupakan bab landasan teori yang terdiri dari pengertian, 

mekanisme penyaluran dana zakat,dan tujuan penyaluran dana 

zakat.  

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana 

mekanisme penyaluran dana zakat pada BMT Permata 

Indonesia.  

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran dari penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA 

 

A. Sejarah Singkat Bmt Permata Indonesia Pekanbaru 

Baitul maal wa tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan 

dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT 

adalah pengabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah 

lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana keuangan yang bersifat 

nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan sedekah, atau 

sumber lain yang halalKemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang 

berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan 

yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bersifat 

untung, penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan 

penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan investasi yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariat. 

BMT Permata Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro syariah 

dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-ptinsip syariat islam. Dan 

tujuan dari BMT Permata Indonesia adalah meningkatkan kesejateraan jasmani 

dan rohani serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan dan juga 

masyarakat.. BMT Permata Indonesia pertama kali didirikan di Jl. Rawamangun  

no 67, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 

pada tahun 2012. BMT Permata Indonesia merupakan koperasi yang bergerak 

dibidang usaha, dana zakat, infak dan sedekah, yang mana dana tersebut 

disalurkan kepada yang berhak. 
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BMT Permata Indonesia Pekanbaru berbadan hukum koperasi legalitas 

tersebut tertuang dalam akte pendirian yang dikeluarkan dinas koperasi wilayah 

pekanbaru badan hukum NO,:719/IV.II/DISKOPUMKM/2/VII2012.
13

 

 

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia Pekanbaru 

Untuk menggambarkan sebuah Entitas, badan, atau lembaga harus 

memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi BMT Permata Indonesia Pekanbaru 

yakni:
14

 

Visi: 

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota yang dilandasi iman 

dan taqwa menuju kemakmuran hidup dalam miniature surgawi. 

Misi: 

1. Membangun hubungan pengurus pengelola dan anggota ysng sehat dan kuat 

dengan sang kholiq(Allah SWT) 

2. Meningkatkan produktifitas masyarakat dan mensejaterakannya 

3. Membangun dan mengembangan sistem ekonomi syariah  

4. Memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesama 

5. Meningkatkan sumber daya manusia BMT Permata Indonesia yang 

professional 

6. Mewujudkan sistem pelayanan anggota yang memuaskan 

7. Membantu para masyarakat yang terkena lilitan hutang rentenir.
15
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 Arsip BMT Permata Indonesia Pekanbaru, 2016. 
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C. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia Pekanbaru 

BMT Permata Indonesia merupakan suatu organisasi yang melaksanakan  

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah 

organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan 

wewenang badan usaha. Sedangkan untuk pembagian tugas dan wewenang para 

personal yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka dibutuhkan 

struktur organisasi. Adapun struktrur organisasi diharapkan dapat  membantu 

pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tujuan 

perusahaan tercapai.
16

 

Gambar II:1 

Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia  

 

 Sumber: Arsip BMT Permata Indonesia 

                                                             
 

16
 Ibid. 
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BMT Permata Indonesia memiliki 4 pegawai yang masing-masing 

memiliki tugas tersendiri diantaranya yaitu: 

1. Manajer 

Tugas manajer: 

a) Memotivasi karyawan 

b) Menjalankan pencapaian target atas lending maupun funding yang sudah 

ditargetkan 

c) Mengadakan briefing dan evaluasi setiap harinya 

d) Membuat suasana yang islami 

e) Membuat draft pencapaian target secara periodik. 

Wewenang manajer: 

a) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya 

b) Menyetujui pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku 

c) Membuat rencana jangka pendek 

d) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk. 

2. Sekretaris 

Tugas sekretaris 

a) Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta 

menyusun laporan keuangan 

b) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan 

pembinaan agar pembiayaan tidak macet. 

c) Menyusun laporan secara periodik 
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3. Teller 

Tugas teller 

a) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota atau nasabah, baik 

untuk hal penarikan maupun penyetoran 

b) Mengitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya 

c) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui 

manajer 

d) Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta 

mendokumentasikannya 

Wewenang teller 

a) Mengatur pola administrasi secara efektif  

b) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer  

c) Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang 

d) Mengeluarkan dana operasional 

4. Fundriser  

Tugas fundriser 

a) Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-pruk dari BMT 

Permata Indonesia 

b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan 

pada akhir pekan berjalan 

c) Mengatur rute kunjungan nasabah per harinya 
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d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan 

konfirmai kepada manajer 

e) Melakukan pendataan nasabah potensial, baim perorangan maupun 

pimpinan instansi yang akan dikunjungi 

f) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui 

bantuan konsultasi bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan 

pengelolaan keuangan sesuai sistem 

g) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.
17

 

 

D. Produk BMT Permata Indonesia Pekanbaru 

Adapun produk-produk yang dimiliki BMT Permata Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

1. Produk Tabungan Dana (Funding) 

a. Tabungan Wadiah Permata 

1) Setoran awal Rp. 50.000,- 

2) Saldo Minimal Rp. 20.000,- 

b. Tabungan Haji dan Umrah (Baitullah) 

“Menyempurnakan Niat Anda Ke Tanah Suci” 

1) Setoran awal Rp. 250.000,- 

2) Saldo minimal Rp. 50.000,- 

3) Nasabah mendapat fasilitas manasik (gratis) sebanyak 3 kali 

                                                             
17

 Danang Yoga Pamungkas, Pimpinan BMT Permata Indonesia Pekanbaru, Wawancara, 22 

Oktober 2019. 
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4) Fasilitas pengurusan pendaftaran haji dan umroh jika saldo telah 

mencukupi 

c. Tabungan Qurban (Taqorub) 

1) Tabungan untuk persiapan ibadah qurban 

2) Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan minimal 1 bulan menjelang 

hari raya qurban 

3) Setoran awal Rp. 100.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

d. Tabungan Hari Raya (THR) 

“Ceria Menyambut hari Raya” 

1) Tabungan untuk persiapan menyambut hari raya 

2) Penarikan hanya dapat dilakukan minimal 1 bulan menjelang hari raya 

3) Setoran awal Rp. 50.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

e. Tabungan Siswa Cemerlang 

“Meraih Masa Depan Cemerlang” 

1) Tabungan khusus bagi pelajar/siswa-siswi 

2) Penarikan hanya bisa dilakukan menjelang kenaikan kelas atau 

penarikan atas rekomendasi orang tua siswa/wali murid 

3) Setoran awal Rp. 10.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 5.000,- 
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f. Tabungan Wisata Religi 

1) Tabungan untuk keperluan wisata religi 

2) Setoran awal Rp. 100.000,- 

3) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

g. Tabungan Mudharabah Berjangka 

1) Tabungan dengan akad mudharobah al muthlaqoh, yaitu tabungan 

yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif dan 

propesional 

2) Penarikan hanya dapat pada dilakukan pada saat jatuh tempo 

3) Setoran minimal Rp. 1.000.000’- 

4) Nisab deposito 

a) Deposito 3 bulan 40-50 

b) Deposito 6 bulan 45-55 

c) Deposito 12 bulan 50-50 

Persyaratan pembukaan rekening tabungan : 

1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan 

2) Foto copy KTP 

3) Membayar setoran awal 
18
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 Brosur produk Simpanan BMT Permata Indonesia 
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2. Produk Pembiayaan 

a. Murabahah (jual beli tunai/angsuran) 

Yaitu akad transaksi jual beli dengan menyatakan harga perolehan 

dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia 

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah: 

1. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap 

2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

3. Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 

4. Fotocopy KK 1 lembar  

5. Fotocopy agunan
19

 

3. Produk Layanan Jasa 

a. Melayani pembayaran listrik plln prabayar dan paska bayar 

b. Isi ulang pulsa elektrik 

c. Pembayaran tagihan telkom 

d. Pembayaran tagihan tv kabel
20
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 Ibid. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian Zakat  

Zakat secara etimologis berarti Tumbuh,berkembang subur, menyucikan 

,dan membersihkan.
21

Adapun secara tersminologi, zakat menurut istilah fiqh 

berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-

orang yang berhak,” disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri.”jumlah 

yang dikeluarkan sejumlah itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu 

menambah banyak, membuat lebih berarti , dan melindungi kekayaan itu dari 

kebinasaan. Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah seseuatu (harta) yang harus 

dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk untuk diserahkan kepada fakir 

miskin, disebut zakat karena mampu memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan 

berkembangnya harta.
22

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah SWT. Untuk dikeluarkan seseorang krpada orang orang yang berhak 
23

 

Berdasarkan definisi diatas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya 

terhadap hartanya untuk diserahkan kepada mustahiq,
24

 yang standarnya telah 

ditentukan oleh syariat islam dan berfunngsi untuk menyucikan jiwa serta harta 

yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah.  

                                                             
21

 Mardani, Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia 

Group , 2015), h. 239. 
22

 Ibid.  
23

 Hertanto Widodo dkk, op.cit., h.53. 
24

  Mardani, loc.cit. 
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B.  Landasan Hukum Pengelolaan Zakat 

Menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang pengelolaan zakat 

“pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksaan,dan pengoordinasian 

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”
25

 

Sementara itu, dalam Bab II pasal 5 undang-undang nomor 38 tahun 1999 

dikemukan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan : 

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai 

tuntunan agama; 

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahtaraan masyarakat dan keadilan sosial; 

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
26

 

Sebagaimana firman Allah SWT.dalam surah A t-Taubah (9) : 103: 

ذْ  هْ  ُخ مْ  ِم هِ الِ َى م  َ ة ْ أ َ ق دَ مْ  َص هُ ُر هِّ ُطَ مْ  ت يهِ كِّ َز ُ ت هَا َو لِّْ بِ َص مْ  َو هِ ي  َ ل نْ  ۖ ْ عَ تَكَْ إِ ََل  َص
هْ  كَ مْ  سَ هُ َ ُْ ۖ ْ ل ّللا  يعْ  َو ِم مْ  سَ ي ِ ل  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعَ

 

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 

menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(Q.S : At-Taubah : 103). 

 
 

C.  Asas Pengelolaan Zakat 

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa hal dalam pengelolaannya 

yang menjadi asas dasar pengelolaan zakat yakni: 

1) Syariat Islam. 

                                                             
25

   http://jatim.kemenag.go.id 
26

 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal, (Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 31 

http://jatim.kemenag.go.id/
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2) Amanah, yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat 

yang harus dapat dipercaya. 

3) Kemanfaatan, yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan 

zakat yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

mustahik. 

4) Keadilan, yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat 

dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil 

5) Kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah 

dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik 

dan muzakki. 

6) Terintegrasi, yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah  pengelolaan 

zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya peningkatan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

7) Akuntabilitas, yang dimaksu dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan 

zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. 
27

 

 

D.  Muzakki Dan Harta Yang Dizakati 

Muzakki adalah sorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan 

zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haul-nya. 

Dalam UU No. 39 tahun 1999 muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki 

                                                             
27

 Mardani, op.cit., h 265 
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oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat secara umum 

terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.
28

 

1. Zakat fitrah 

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makan pokok yang dikeluarkan 

pada bu  lan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang 

ditanggungnyayang kelebihan makan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul 

Fitri. 

 Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. 

sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadist yaitu 

tepung, trigu, kurma, gandum, zahib, dan aqith (semacam keju). Untuk 

daerah/negara yang makanan pokoknya selain dari 5 makanan diatas, mazhab 

Maliki dan Syafii membolehkan membayar membayar zakat dengan makanan 

pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat 

dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan. 

2. Zakat mal  

 Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan seorang muslim atau 

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati 

antara lain milik penuh, nerkembang, cukup nishab, lebih dari kebutuhan 

                                                             
28

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2009), h. 413 
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pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang 

dikenakan zakat, antara lain: 

a) Emas, perak, dan uang 

Yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang 

yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Seorang muslim 

yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai 

dengan nishab dan haul. Adapun nishab emas adalah 20 dinar setara 

dengan 85 gr dan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 

gr. 

b) Perdagangan dan perusahaan  

Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab zakat emas yaitu 

senilai 85 gr emas dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Zakat dapat 

dibayar dengan uang atau dengan barang dan dikenakan pada perdagangan 

maupun perseroan. 

c) Hasil pertanian dan hasil perkebunan 

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 

kg.tetapi apabila pertanian tersebut selain makanan pokok seperti buah-

buahan, sayur-sayuran ,Bungan ,dan sebagainya, maka nishabnya 

disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum 

di daerah tersebut. 
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d) Hasil pertambangan  

Menurut mazhab Hanafi dan qaul maszhab Syafii berpendapat 

bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan menurut 

mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib 

dikeluarkan zakatnya adalah 1/40. 

e) Hasil peternakan 

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, 

kebau, kuda, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan adalah 

sampai haul dan nisabnya, digembala dan mendapatkan makanan 

dilapangan tempat pengembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, tidak boleh 

memberikan binatang tidak boleh memberikan binatang ang cacat dan tua 

(ompong), pembiayaan untuk operational ternak dapat mengurangi dan 

bahkan mengugurkan zakat ternak. 

1) Zakat unta nishabnya adalah 5 ekor 

2) Zakat sapi nishabnya adalah 30 ekor 

3) Zakat kambing/domba nishabnya adalah 40 ekor  

4) Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar  

f) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) 

Menurut pendapat ulama yang berkembang saat ini, 

menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar 

ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun.demikian juga 

dengan nishabnya, sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras.zakat ini 
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dibayar dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan 

tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas 

dan perak yakni sebesar 2,5%.
29

 

 

E.   Tujuan Dan Sasaran Ekonomi Zakat 

Sistem distribusi zakat mempunyai tujuan dan sasaran. Sasaran disini 

adalah pihak pihak yang diperbolehkan menerima zakat ;sedangkan tujuan nya 

adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial 

ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

perekonomian sehingga dapat diperkecil kelompok masyarakat miskin, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.
30

 

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki 

oleh seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi 

cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Harta ini akan berkurang 

dari pokoknya sebab dikeluarkan dan dialokasikan kepada pihak lain. Oleh 

karena itu, dalam kondisi ini akan memicu muslim yang taat untuk 

mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat.
31

 

Dalil yang paling jelas menggambarkan mustahik zakat (orang yang 

berhak  menerima zakat). Terdapat pada surah At-Taubah (9) : 60, 
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 Ibid. 
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 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 

h. 170. 
31
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َما َدٰقت   ِانَّ َفةِ  َوا َعَلْيَها ْلٰعِملِْينَ  َوا ْلَمٰسِكْينِ  َوا ِلْلف َقَرٓاءِ  الصَّ َؤلَـّ َقا َوفِى ق ل ْوب ه مْ  ْلم   ْلٰغِرِمْينَ  َوا بِ  الرِّ

ِ  َوفِيْ 
ٰ
َحِكْيم   َعلِْيم    للّا ۗ   وَ   نَ  َفِرْيَضة    ِ  مِّ

ٰ
للّا    ۗ ِبْيِل      السَّ

ٰ
َوا ْبِن َسِبْيِل  لّل  

Artinya:  "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamb a sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Maha Bijaksana." (Q.S: At-taubah : 60 ). 
 

Sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 di atas mustahik zakat 

terdiri atas 8 asnaf. Kedelapan ashnaf tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni : 

1. Yang berhak untuk menerima untuk dirinya sendiri, yaitu pakir, miskin, 

amilin, dan muallaf. 

2. Yang berhak menerima untuk menyelesaikan urusannya, yaitu riqab, 

gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil.
32

 

Kriteria dua bagian tersebut berdasarkan analisis kebahasaan empat 

ashnaf yang pertama, menggunakan kata li (lil fuqarai dan seterusnya) sehingga 

zakat itu diberikan kepada mereka dan menjadi milik mereka. Sementara empat 

ashnaf yang keduadi dahului oleh kata depan  fii (firriqaab dan seterusnya ) yang 

bukan berarti milik, tetapi berarti “ dalam “ (dalam menyelesaikan urusan 

mereka). Sebagai contoh gharimin (orang yang terlilit hutang), ketika 

mendapatkan dana zakat, tidak dipakai untuk menjadi miliknya sendiri, tetapi 
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dipakai untuk membayar hutangnya. Demikian pula fii sabililah, riqab, dan ibnu 

sabil.
33

 

Kriteria mustahik adalah sebagai berikut. 

1. Fakir dan miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak 

mendapatkan apa yang mereka perlukan. Dengan lebih terperinci Yusuf 

Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir dan miskin adalah 

salah satu dari tiga golongan berikut. 

a) Mereka yang tidak mempuyai harta dan usaha sama sekali   

b) Mereka yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk diri dan 

keluarganya, yaitu yang penghasilannya tidak sampai separuh atau kurang 

dari kebutuhan. 

c) Mereka yang mempunyai usaha tetapi hanya dapat mencukupi separuh 

atau lebih kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi tidak bagi seluruh 

kebutuhan, 

2. Amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala urusan zakat, 

mulai dari yang mengumpulkan zakat, memungut, menyimpan, 

mengadministrasikan, sampai membagi dan mendistribusikan kepada yang 

berhak. 

3. Mualaf adalah golongan yang dirangkul dan diusahakan agar hati mereka 

tetap tertarik dan kukuh dalam keislaman dengan diberi bagian zakat 

disebabkan belum mantapnya keimanan mereka. Atau pemberian zakat ini 
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untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum 

muslim, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk 

kepentingan mereka. 

4. Budak belian dalam golongan ini mencakpup budak makatab, yakni yang 

telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya 

yang telah ditetapkan dan budak-budak biasa. Budak mukatab dibantu 

dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, 

sedangkan budak-budak biasa dibelidengan harta zakat, lalu dibebaskan. 

5. Gharimin yaitu orang-orang orang yang berhutang dan sukar untuk 

membayarnya  

6. Fi sabilillah,yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah Swt . 

Baik berupa ilmu maupun amal.yang menafkahkan fi sabilillah dimasa kita 

sekarang ini ialah dengan menyiapkan penyebar-penyebar agama islam dan 

mengirim mereka kenegeri-negeri non-islam, diatur oleh organisasi-

organisasi yang membekali mereka dengan dana yang cukup. Termasuk 

didalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan yang 

diperlukan untuk kepentingan masyarakat (termasuk kepada guru-gurunya 

selama mereka memenuhi kewajibannya dan tidak memiliki mata 

pencaharian lain). Dan orang „alim yang mampu tidak lah diberi bagian 

dengan ilmunya itu, walaupun diajarkannya kepada manusia. 
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7. Ibn sabil. Ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya berhak 

atas bagian zakat untuk membantunya mencapai maksud jika tidak sedikitpun 

dari hartanya tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya .
34

 

 

F.   Penerapan Dan Sumber Dana Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah 

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat infak sedekah yang 

berasal dari Dompet Duafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. 

Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam 

pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan 

demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, 

tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT akan turut 

memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.
35

 

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, 

para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian 

para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk 

mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik 

untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian meakukan klasifikasi dan 

menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan 

menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-
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dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi 

sosialnya.
36

 

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang sudah dikumpulkan 

didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu: 

1. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung 

kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain lain; 

2. Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan 

harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, 

dan pakaian anak-anak yatim.; 

3. Produktif tradisional ,yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing. 

Sapi, alat cukur,dan mesin jahit; 

4. Produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja 

sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih 

maju.
37

 

Agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak, harus ada 

suatu mekanisme yang jelas, salah satu nya adalah dibentuknya komite 

penyaluran. Tugas komite ini adalah menyeleksi setiap penyaluran dana yang 

akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan 

syariah, prioritas, dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. 
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Hal ini harus berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf, mustahik, maupun 

sisi garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial,dan sebagainya). 

Prioritas ini harus dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dana dari 

lembaga.
38

 

Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan  

disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yangharus datang 

mengambil, di mana para mustahiq harus antre untuk mendapatkan bagian zakat. 

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan 

kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola 

secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat 

bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan 

zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan 

untuk usaha produktif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola 

zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas 

yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada 

para mustahik.
39

 

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik 

dilakukan berdasarkan persyaratan: 

1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf. 
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2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi 

kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 

3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
40

 

Sedangkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif 

dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Di samping itu, terdapat pula 

usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan 

tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan 

pengumpulan hasil zakat untuk usaha prosuktif berdasarkan: 

1. Melakukan studi kelayakan; 

2. Menetapkan jenis usaha produktif; 

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; 

5. Mengadakan evaluasi; 

6. Membuat laporan.
41

 

Sumber dana zakat pada lembaga keuangan syariah berasal dari internal 

dan eksternal lembaga keuangan syariah ,antara lain 

1. Internal  

Sumber dana zakat dari internal lembaga keuangan syariah berasal dari 

pengelolaan dana zakat baik dari dana yang dihimpun oleh lembaga 

keuangan itu sendiri maupun dari  dana investasi shareholder . 
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2. Eksternal  

  Sumber dana zakat dari eksternal lembaga keuangan syariah berasal 

dari proses funding baik dari penghimpunan dana zakat yang diperoleh dari 

muzakki maupun dari donatur dari lembaga keuangan syariah tersebut.
42
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberepa kesimpulan, yaitu: 

1. Karakteristik mustahik yang ada di BMT Permata Indonesia pada umumnya 

sama dengan Kategori mustahik pada umumnya yakni menerapkan atau 

menggunakan ke delapan asnaf, yang membedakannya adalah ada beberapa 

kategori atau klasifikasi yang membuat seorang mustahik lebih 

diprioritaskan di BMT Permata Indonesia. 

2. Mekanisme Penyaluran dana zakat di BMT Permata juga tidak jauh berbeda 

dari yang tercantum secara teoritis yakni mulai dari  mengisi form, validasi 

data, survey, dan realisasi, hanya yang membedakanya adalah yang 

menyalurkan dana nya masih kondisional. 

 

B. Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian terkait mekanisme penyaluran dana 

zakat, penulis menyarankan kepada: 

1. Kepada BMT Permata Indonesia agar terus mempertahankan 

profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat agar dinikmati orang-orang 

yang berhak dan lebih meningkatkan kinerja dalam sektor zakat dengan terus 
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memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin banyak zakat yang 

dapat di dihimpun dan disalurkan kepada mustahik. 

2. Kepada masyarakat agar lebih berperan aktif dalam mengeluarkan zakat dan 

ambil peran dalam mengedukasi masyarakat yang kurang paham tentang 

kewajiban dalam berzakat. 
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