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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Ramadhan Munthe 

Jurusan : Manajemen Dakwah  

Judul : Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada 

Badan Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 

 

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal 

menjalankan kegiatan suatu ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat 

ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.Pengelolaan zakat produktif 

sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaa yang cermat 

seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakdaan modal kerja, dan kekurangan 

lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan 

yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif dengan dana zakat tersebut 

fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka 

dapat mengyisihkan penghasilannya untuk menabung. Permasalaham dalam 

penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif usaha mikro 

pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

informan penelitian berjumlah 6 orang, pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasil data tersebut 

dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa 

sistem pengelolaan zakat produktif usaha mikro yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kota Pekanbaru merupakan fungsi manajemen yaitu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dalam perencanaan pengurus 

melakukan studi kelayakan dengan memaksimalkan pengurus zakat menetapkan 

jenis usaha produktif dan menciptakan produktif atau usaha masyarakat, 

kemudian tersusunnya pengorganisasian yang sesuai dengan tugas nya, dan 

pelaksanaan yang memaksimalkan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahiq 

dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung kepada mustahiq. 

Kata Kunci : Sitem, Pengelolaan, Zakat Produktif, Usaha Mikro 
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ABSTRACT 

 

Name  : Muhammad Ramadhan Munthe 

Department : Management of Dakwah  

Title : The Productive Zakat Management System of Micro 

Bussiness in the National Zakat Collection Agency or Badan 

Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) of Pekanbaru 

 

A productive zakat is a zakat given to mustahiq (zakat receivers) as capital to 

carry out economic activities, namely to develop economic levels and the 

mustahiq productivity potential. The management of productive zakat actually has 

a careful concept of planning and implementation such as reviewing the causes of 

poverty, type of working capital, and lack of employment.  Due to these problems, 

it is necessary to have a plan that can develop the zakat in a productive way. By 

implementing the zakat funds productively, the poor will get a fixed income and 

increase their business so that they can set aside their income to save. The 

problem in this research is how the management system of productive zakat for 

micro businesses in the BAZNAS of Pekanbaru City is . This research is 

descriptive qualitative. Te research informants are 6 people. Data are collected 

from observation, interviews and documentation. The data then are analyzed with 

qualitative descriptive techniques. This study finds that the management system of 

micro-productive zakat carried out by the BAZNAS of Pekanbaru City is done 

based on the management functions, namely planning, organizing, implementing 

and supervising. Based on planning, the BAZNAS carries out a feasibility study 

by maximizing the zakat management to determine the type of productive 

business and creating productive or community business. Based on organizing, it 

organizes the BAZNAS members in accordance with their duties. Based on  

implementation, it maximizes guidance and counseling to the mustahiq. Based on 

supervision, it supervises the mustahiq directly in the field. 

 

Keywords: System, Management, Productive Zakat, Micro Business 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yang selalu 

membutuhkan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan 

primer, sekunder maupun tersier. Hal inilah yang menyebabkan munculnya 

beberapa kelas (kelompok). Ada yangdinamai kelas atas dan ada juga yang 

dinamai kelas bawah. Mereka yang berada dikelas atas merupakan kelompok 

yang paling menentukan. Mereka mampu memainkan peranan dalam berbagai 

sendi kehidupan bermasyarakat, namun berbeda dengan mereka yang berada 

dikelas bawah yang biasanya termasuk kelompok yang ditentukan. Mereka ini 

sering juga disebut kaum dhuafa atau golongan orang miskin.
1
 

Masalah kemiskinan di negeri ini sudah menerpa segenap lapisan 

masyarakat, didalam kehidupan kita, sehingga ada golongan dari mereka yang 

dinamakan kaum dhuafa, fakir miskin, atau mustad’afin dan sebagainya. Ini 

merupakan tanggung jawab kita semua untuk menemukan titik permasalahannya 

serta mencari solusi dalam hal penanggulangannya. 

Islam hadir dengan sistem nilainya yang sempurna untuk menjawab 

problematika kehidupan sosial-masyarakat tersebut. Islam menawarkan konsep 

perekonomian syariahnya. Salah satu konsep yangIslam yaitu konsep zakat. Zakat 

bukan hanya dipandang sebagai ibadah perorangan atau dengan kata lain suatu 

                                                 
1
Kadar, Pembelaan Al-Quran Kepada kaum Tertindas, (Jakarta. AMZAH, 2005). 

hlm 1 
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kewajiban yang harus dikerjakan yang bersifat individu. Namun lebih dari itu, 

zakat memiliki muatan filosofis yang mendalam tentang kehidupan sosial-

masyarakat. Jika melihat dari esensi zakat itu sendiri, zakat bukan hanya bertujuan 

untuk mensucikan harta, namun ada tujuan yang jauh lebih besar didalam 

kehidupan sosial-masyarakat, yaitu untuk mendorong perekonomian ummat agar 

jurang kesenjangan antar si kaya dan si miskin tidak terlalu dalam dan lebar. 

Zakat adalah persoalan Faridhah Sulthaniyah, yaitu suatu kewajiban yang 

terkait dengan pemerintah Islam. ada dua model pengelolaan zakat. pertama, zakat 

dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang 

dibentuk oleh pemerintah. kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-

pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan 

yang telah ditentukan oleh negara. 

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau 

memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan 

pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan 

pemah kering dan habis, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat 

dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat 

akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dengan kata lain, pengelolaan zakat haruslah direkonstruksi dari pola 

konsumtif menuju pola produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan 

dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga zakat dapat digunakan untuk 

membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Kalau tidak, 
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makapenerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi 

perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka dalamrangka pemberdayaan  

kelompok ekonomi lemah. 

Salah satu menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang 

mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada 

mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental 

yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan 

masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar 

menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih 

permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. 

Zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan 

ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Untuk 

merealisasiakan hal itu, zakat harus dikelola dalam bentuk permodalan bagi 

mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang membutuhkan tambahan 

modal dalam bentuk mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat 

prekonomian.  

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

upayapengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pengelolaan zakat 

bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha. 

Zakat produktif adalah zakat yang di berikan kepada mustahiqsebagai 

modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangakan 

tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Dengan dana zakat tersebut 

fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, 

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk 

menabung. 
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Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep 

perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab 

kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dankekurangan lapangan kerja, dengan 

adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat 

mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan dana zakat tersebut 

fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, 

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk 

menabung. 

Zakat produktif usaha mikro, merupakan terobosan baru dalam 

menyelenggarakan zakat sebagai alternative solusi persoalan kemiskinan, seperti 

yang dilakukan oleh BAZNASkota Pekanbaru dengan program penyaluran 

zakatproduktif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) 

denganmemberikan bantuan sistem produktif atau Qardhul Hasan artinya bantuan 

yangdiberikan bersifat jangka panjang dan bermanfaat, penyaluran zakat 

produktifkhususnya untuk usaha mikro berupa dana (uang) dan ada juga 

pemberian barang langsung. 

Berdasarkan problem tentang sistem pengelolaan dana zakat diatas maka 

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Sistem Pengelolaan Zakat 

Produktif Usaha Mikro pada Baznas Kota Pekanbaru” . 

B. Penegasan Istialah 

1. Sistem Pengelolaan  

Pengelolaan itu berasal dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu 

“manajemen” yang artimya ketatalaksanaan, tata pimpinan, bahwa pegelolaan itu 
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adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.
2
 Pengelolaan 

adalah penyelenggaraan/pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan 

dengan lancar,efektif,dan efisien.  

Sistem pengelolaan menurut penulis adalah: Suatu himpunan atau cara 

yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan pengelolaan, 

penyelenggaraan atau proses untuk merumuskan suatu tujuan agar berjalan 

dengan lancar,efektif, dan efisien. 

2. Zakat Produktif  

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, 

subur dan baik. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dapat digunakan 

dalam membangun suatu usaha. Jadi zakat produktif adalah suatu upaya / 

pemberian bantuan kepada para mustahiq(penerima zakat) untuk membangun 

usaha, agar suatu saat bisa menjadi muzakki(pemberi zakat). 

3. Usaha Mikro  

Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan, yang 

menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berpijak diatas 

kakinya sendiri ( mandiri ) sehingga membantu meningkatkan produktivitas 

ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya. 

4. BAZNAS Kota Pekanbaru 

Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional 

                                                 
2
. Arikunto, Suharsimi.”Pengelolaan Kelas dan Siswa”.CV.Rajawali.Jakarta:1986.hlm.5 
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(BAZNAS) beralamat di Jl. Sudirman, Komplek Masjid Ar-Rahman, Sukajadi, 

Kota Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan zakat 

produktif usaha mikro yang dilakukan pada Baznas Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian adalah : Untuk mengetahui dan menjelaskan 

sistem pengelolaan zakat produktif usaha mikro pada Baznas Kota Pekanbaru. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: Pertama, secara akademis, 

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang penulis 

dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula 

bagi seluruh aktivitas akademika, khususnya dalam program studi Manajemen 

Dakwah sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan 

zakat. Kedua,secara Praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi public, 

serta sumber informasi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yangtepat 

dalam pengelolaan zakat produktif. Ketiga Sebagai syarat akhir untuk 

mendapatkan gelar sarjana starata satu (S1) jurusan Manajemen Dakwah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka 

penulis mengklasifikasikandalam enam bab, sebagai berikut: 
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BAB I  :  Pendahulan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan sertasistematika 

penulisan. 

BAB II :  Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian 

teori, kajian terdahulu yang relavan dengan penelitian, dan kerangka 

berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik 

pengumpulan data. 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya 

Baznas Kota Pekanbaru, visi dan misi, struktur, program kerja 

bagian, dan tugas pokok pengurus Baznas Kota Pekanbaru. 

BAB V  : Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini memaparkan data yang 

menyangkut tentang penyusunan rencana, perumusan konten, 

pemilihan situs dan frekuensi pelaksanaan, selanjutnya menganalisis 

data tersebut. 

BAB VI  :  Penutup. Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kerangka Teori 

1) Sistem  

a. Pengertian sistem  

Definisi sistem banyak dikemukakan para ahli dengan rumusan 

yang berbeda – beda meskipun mengundang maksud yang sama. Definisi 

sistem menurut beberapa para ahli di anataranya: 

Menurut Makkasau dalam bukunya metode analisa sistem bahawa 

sistem merupakan totalitas yang efisien dalam efektif, yang terdiri dari 

bagian – bagian yang berstruktur dan berinteraksi teratur wadah 

(transformasi) yang dipengaruhi oleh aspek –aspek lingkungan guna 

mencapai tujuan.
1
 

Menurut Richard A. Jhonson, dan james E. Resonzweing dalam 

bukunya yang berjudul the theory and management of system, yang di 

terjemahkan oleh S.Pamudji, dalam bukunya, teori sistem dan 

penerapannya dalam manajemen, mengemukakan bahwa sistem adalah 

keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau 

perpaduan hal – hal yang yang membentuk keseluruhan yang kompleks 

atau utuh . 
2
 

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya pengambilan 

                                                 
1
Makkasau, Metode Anaslisa Sistem, (Bandung: Sinar Bru,1983)  37 

2
Moekijat, Pengantar Sistem Informasi Manajmen,(Bandung : PT. Remaja 

Rosdakayar,1994)  3 
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keputusan bahwa sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek – 

obyek atau unsur-unsur yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain 

sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan 

pemrosesan atau pengelolaan tertentu. 
3
 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan .  

2) Pengelolaan Zakat  

Berdasarkan UU Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat 

adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian  dan pengawasan terhadap 

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti 

mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan 

berarti proses melakukan kegiatan tentu dengan menggerakkan tenaga 

orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut 

proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut 

meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusiaan, 

pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud 

                                                 
3
Moekijat, Pengantar Sistem Informasi Manajmen,3 
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pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, 

pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.
4
 

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan 

ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi 

islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya 

membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al – Qur’an memberi rambu 

agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. 

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan 

dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. 

Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, 

penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan 

zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat 

dapat diisyari’atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.
5
 

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan 

sungguh – sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang 

baik, pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage  dengan 

baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi 

manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen 

sederhana di pelopori oleh james stoner. Model manajemen tersebut 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. 

                                                 
4
 Muhammad Hasan.Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif, (Yogyakarta: 

Idea Press,2011), 17 
5
 Rahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual. (Semarang : Pustaka Pelajar Offseet, 2004), 259-560 
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Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas 

pengelolaan zakat.
6
 

1. Perencanaan zakat, 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih 

tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti 

mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.
7
 

Suatu perencanaan adalah aktivitas integratif yang berusaha 

memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai 

suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan 

definisivtersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karekteristik 

sebagai berikut:  

a.   Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang 

b. Terdapat suatu elemen identifiasi pribadi atau organisasi, yang 

serangkaian tindakan dimasa yang akan diambil oleh perencanaan. 

c. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta 

oganisasi merupakan unsur yang amat sangat penting dalam setiap 

perencanaan. 

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk 

kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar 

zakat, tapi kenyataannya lain, para muzakki seolah – olah tidak tau dan 

tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat 

                                                 
6
 Muhammad  hasan.Op. Cit, 21 

7
Siswanto.’’ Pengantar Manajemen”(Jakarta: Bumi Aksara.2011).42 
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kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas 

(Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan 

zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat 

pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan 

tersebut harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat.
8
 

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah pengelompokkan dan pengaturan 

sumberdaya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai 

dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan 

yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja 

secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudahditemukan sebelumnya. 

Pengorganisasian berarti mengkoordininer pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil 

Zakat yang bersangkutan . Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan 

oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai 

tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia 

dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil 

tersebut. 

3. Penggerakkan  

Penggerkaan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok 

itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerkan 

adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar 

                                                 
8
http//blogspot.com/zakat/makna/islam/diakses 28/012/2017 
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bekerja dengan baik,dan tekun. Hal ini perlu diperhatikan karena suatu 

hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang baik,dan kekeluargaan. 

Untuk mewujudkan hak ini, tidak terlepas dari peran piawai 

seorang pemimpin harus mampu mengawasi bawahan agar yang sedang 

dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengkoordinasian merupakan usaha mengsinkronkan dan 

menyatukan segala kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan 

organisasi. Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit 

dilakukan karena berbagi perbedaan tujuan, waktu, hubungan 

perseorangan, formalita struktur, dan lain – lain.  

Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan organisasi, 

bagian satu mementingkan penjualan dicapai pada waktu tertentu padahal 

bagian produksi merasa hal itu dapat dilakukan, bagian pemasaran 

mungkin cepat dapat melaksanakan kegitan, bagian penelitian perlu waktu 

lebih lama, dan lain:
9
 

Organisasi dapat menjalankan koordinasi yang efektif dan ini dapat 

dicapai dengan berbagai cara yaitu: 

1. Menyederhanakan organisasi, bagian – bagian yang secara konstan 

berhubungan dan bekerja sama ditempatkan dalam suatu sisem. 

2. Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dan setiap orang 

mengetahui dan mengikutinya sehingga penyelesaian tepat waktu. 

3. Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis. 

                                                 
9
.Sukanto reksohadiprodho.”Dasar – Dasar Manajemen”. (Yogyakarta.BPFE.2000), 57 
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4. Sebaiknya diadakan rencana secara dini. 

5. Para karyawan didorong mengadakan koordinasi secara sukarela. 

6. Koordinasi diadakan secara formal melalui pimpinan, staf pembantu, 

panitia maupun penjabat penghubung, walaupun kontak tak formal 

perlu dikembangkan. 

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran 

strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. 

Dalam konteks ini penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga 

sumber daya amil zakat memilki disiplin kerja tinggi. 

4. Pengawasan  

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan 

petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan 

rencana. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan – tindakannya 

mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari 

yang diperbolehkan. Pengawasanmenjadikan siklus fungsi manajemen 

lengkap dan terkoordinir rencana – rencana makin lengkap pula 

pengawasannya
10

.  

Pengawasan ini sifatnya dua arah, Pertama, pengawasan bagi pihak 

amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul, 

Kedua, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi bebarapa hal 

antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam 

menggunkan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan 

                                                 
10

Ibid. 63 
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yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang 

tersalurkan kepada pihak mustahiq benar – benar dimanfaatkansesuai 

dengan kebutuhannyadan akhirnya dapat meningkat kesejahteraan 

masyarakat.  

Penyaluran dana hqrus dilakukan pemberdayaan dalam artian tidak 

bersifat selamanya, melainkan sampai target (masyarakat) mampu atau 

mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipanatau agar kondisi dan 

kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana 

kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdyaan dengan 

evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri atau masihh butuh 

binaan 
11

 

3) Zakat Produktif 

a. Definisi Zakat  

Ditinjau dari segi bahasa, menurut orang Arab, kata zakat 

merupakan kata dasar (Masdar) dari zakat yang berari suci, berkah, 

tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam 

menerjemahkan Al-Qur’an dan Hadits. Menurut terminologi syariat 

(istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah 

mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan 

dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan 

tertentu pula.
12

 

                                                 
11

 Ahmad Rofiq , Kompilasi Zakat. (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Semarang, 2010). 23 
12

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Pustaka pelajar. Jakarta 

2008).23 
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Zakat, infak dan sedekah adalah sesuatu yang diberikan orang 

sebagai hak Allah SWT, kepada yang berhak menerima, sebagaimana 

menunaikan zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan untuk berzakat 

harus dari harta yang baik, terpilih, dan tertentu khusus untuk zakat
13

 

Menurut Abdul Madjid zakat merupakan ibadah sosial yang 

berfungsi untuk tercapainya kesejahteraan sosial,disamping itu juga 

berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan hati manusia.
14

 

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang 

dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajibdikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menrimanya sesuai dengan syari’at islam. 

b. Zakat  Produktif 

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris. ” 

Produktive” yang berarti banyak menhhasilakn , memberikan banyak 

hasil, banyak menghasilkan barang – barang berharga, yang mempunyai 

hasil baik.
15

 Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya 

atau barang.
16

 

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang 

dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus 

                                                 
13

Arif Murfaini,Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan,(Kencana Jakarta, 2008).163 
14

Abdul Madjid. Pendidikan Islam. (Kalam Mulia. Jakarta 2012).  428 
15

 Save M. Dagun .Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. (Jakarta: LPKN,2000,cet 2). 893 
16

 Asnaini. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2008 cet 1). 63-64 
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menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya . Zakat produktif 

dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana yang diberikan 

kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan 

digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut 

mereka dapat memnuhi kebutuhan secara terus menerus.  

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik 

sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk 

usaha, untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas 

mustahik.
17

 Produktifitas adalah setelah mereka menerima bantuan modal 

produktif baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat 

tersebut mampu menghasilkan sesuatu  yang memiliki nilai tambah. Hal 

tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima 

zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan. 

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan adalah 

bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat di kembangkan oleh 

penerima zakat untuk kemandirian mereka. Sedangkan pendistribusian 

zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujutkan dalam bentuk 

pemberian modal bergulir baik untuk pemodalan proyek sosial,seperti 

pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau 

tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantuk atau bagi 

pengembangan usaha para pedangang atau pengusaha kecil. 

Pendistribusian zakat produktif konfensional zakat yang di berikan dalam 

                                                 
17

 Qadir, A.Zakat dalam Dimensi Mahda dan Sosial(.Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.1998).46 
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bentuk barang-barang produktif, di mana dengan mengunakan barang-

barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu 

usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk 

membajak sawah,alat pertukangan, mesin jahit.  

Pada UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 

menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang 

muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
18

 

b. Penerima Zakat  

Orang – orang yang menerima berhak menerima zakat telah diatur 

dalam QS At – Taubah :60 

                       

                       

        

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

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
19

 

1. Fakir  

Fakir merupakan orang – orang yang sangat membutuhkan 

karena tidak cukup untuk memnuhi keperluan hidupnya. 

                                                 
18

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
19

 Al-Qur’an Terjemahan. .461 
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2. Miskin 

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, 

sebab keduanya sama – sama kekurangan dan membutuhkan untuk 

mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah 

orang yang merasa malu untuk meminta – minta . 

3. Amil  

Amil adalah orang yang bekerja mengurusi zaka. Mereka 

adalah orang – orang yang ditunjuk  oleh imam atau wakil untuk 

mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, 

mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan 

dengan zakat dari muzakki sampai ke tangan para mustahiq. 

4. Mu’allaf 

Mu’allaf adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya 

untuk dapat menerima islam atau dikuatkanhatinya karena masih 

lemah imannya. Golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama 

islam meskipun mereka adalah orang kaya.  

5. Riqab 

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. 

Termasuk didalamnya adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh 

tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah 

uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini 

adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera 

membebaskan diri dari perbudakan.  
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6. Gharim 

Gharim adalah orang – orang yang memiliki tanggungan 

hutang, yaitu orang – orang muslim yang karena keperluannya 

terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak mengembalikannya. 

Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar 

hutang tersebut. 

7. Shabilillah  

Menurut bahasa aslinya, sabilillah adalah jalan Allah, jadi fi 

sabilillah artinya dijalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang 

berjuang untuk menegakkan agama islamm termasuk dalam mustahiq 

zakat. Berjuang dijalan Allah tidak hanya terbatas berjuang dimedan 

perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala 

persoalan kemaslahatan bagi kepentingan islam. Termasuk didalamnya 

membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana 

da’wah islamiah. 

8. Ibnu Sabil 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah musafir atau orang yang 

sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi 

kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada 

mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bakal 

diperjalanan sampai tujuan. 
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c. Zakat untuk Usaha Produktif 

Dana zakat Produktif ini didayagunakan untuk usaha produktif, 

apabila kebutuhan mustahik yang delapan asnaf sudah terpenuhi dan 

terdapat kelebihan. Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat 

bantuan peberdayaan dalam bentuk program atau kegiatan yang 

berkesinambungan. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada pada 

masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota 

masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan 

peran dan partisipasi dalam membangun masyarkat.
20

 

Pengelolaan zakat khususnya yang berupa infaq dan shadaqah 

diperuntukan bagi usaha produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif 

bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, 

mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini 

berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal – hal yamng konsumtif 

saja dan hanya bersifat sementara tetapui lebih untuk kepentingan yang 

produktif atau bersifat jangka panjang.  

Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus dapat 

memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. 

Program – program yang bersifat konsumtif ini hanya berjangka pendek, 

sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna 

                                                 
20

Yusuf Qardhawi. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. (Jakarta. 

Zikrul Hakim). 21 
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pemberdayaan dalam arti luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra 

dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.
21

 

Pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari mustahiq, dapat 

di duga bahwa zakat yang diberikan itu akan membuka peluang untuk 

dapat memproduksi sesuatu, dengan demikian mustahiq yang menjadi 

produsen dengan zakat produktif dapat menawarkan barang atau jasa hasil 

dari produksi tersebut sehingga kebutuhan tercukupi.
22

 

Pengelolaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan 

dalam empat bentuk yaitu: 

Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisonal yaitu, zakat 

yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung seperti 

zakat fitrah. Kedua, ddistribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu, zakat 

diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam 

bentuk alat sekolah dan beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat produktif 

tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang – barang  

produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Keempat, 

distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 

permodalan, baik dalam membangun proyek sosial atau menambah modal 

pedagang usaha kecil. Agar pelaksanaannya lebih berhasil, jenis usaha 

yang akan diberikan modal dari zakat produktif ini harus diperhatikan 

beberapa kriteria yang jelas  diantaranya yaitu: 
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Mila. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di 

Laz Solo. (Jurnal  Ekonomi. vol 11.no 1) 82  
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a. Memiliki usaha (bottom up) 

Jenis usaha yang sudah ada atau yang sudah biasa dikerjakan oleh 

mustahik sasaran. 

b. Sumber daya lokal  

Usaha yang dijalankan sebaiknya sesuai dengan potensi sumber daya 

alam dan keadaan daerah tempatan, sehingga bahan baku tersedia 

secara terus – menerus. 

c. Usaha yang halal (Halalan thaiyiban) 

Jenis usaha yang dijalankan tidak menyimpang daru kaedah syariah 

(halal), misal : ternak babi, usaha perjudian dan sebagainya. Selain itu 

barang yang diproduksi tidak mengandung bahan – bahan yang 

merusak tubuh.
23

 

Zakat untuk usaha produktif  yang dilakukan oleh Baznas Kota 

Pekanbaru berupa pemberian modal kepada mustahiq (Penerima zakat) 

untuk mengembangkan usaha nya, agar para mustahiq dapat hidup 

mandiri, dan  bisa menjadi muzakki. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan 

kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif 

adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, 

yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.  

  

                                                 
23
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d. Tujuan pengelolaan Zakat  

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi, 

pengkoordinasi, penggerakkan, dan pengawasan terhadap pelayanan 

administratif, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. 

Bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam membayar zakat, dalam memberikan pelayanan 

pengelolaan zakat, meningkatkanfungsi dan peranan keagamaan,dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan 

hasil guna dan daya guna zakat.  

Tujuan dari pengelolaan zakat ialah untuk mencapai visi zakat, 

yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang 

ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut di perlukan 

misi ditribusi zakat yang memadai. Misi distribusi zakat di kelompokkan 

kedalam tiga kategori, yaitu:  

1. Bersifat konsumtif, yaitu mengalokasikan zakat kepada mustahik 

untuk tujuan meringankan beban mereka tampa harapan timbulnya 

muzakki baru. 

2. Bersifat produktif, yaitu mengalokasikan zakt kepada mustahik 

denagan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. 

3. Bersifat produktif tidak langsung, yaitu mengalokasikan zakat kepada 

mustahik dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-

muzakki baru. 
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e. Administrasi, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan 

Pengelolaan Zakat
24

 

1. Administratif adalah kegiatan yang meliput catat – mencatat, surat 

menyurat, penelitian, pembukuan ringan ketik mengetik agenda dan 

sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. 

2. Pengumpulan adalah kegiatan yang melakukan pengumpulan dana 

zakat dari muzakki baik perorangan ataupun dapat dilakukan secara 

langsung oleh badan pengumpulan ataupun unit pengumpulan zakat, 

dan menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas zakat yang 

diterima. 

3. Penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan 

kepada yang berhak menerimanya, dan penyaluran harus bersifat 

hibah dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik, dan 

penyaluran dapat bersifat pendayagunaan. 

4. Pendayagunaan adalah kegiatan yang memberikan manfaat bagi yang 

menerimanya dengan melakukan prosedur pendayagunaan hasil 

pengumpulan dana zakat dengan melakukan prosedur pendayagunaan 

hasil pengumpulan dana zakat dengan melakukan studi kelayakan, 

melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pengawasan, dan 

melakukan evaluasi.  
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4) Usaha Mikro 

a. Pengertian Usaha Mikro 

Usaha mikro mempelajari bagaimana prilaku tiap – tiap individu 

dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, 

pekerja, inspektor pemilik tanah atau yang lain, ataupun prilaku dari 

sebuah industri.    

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, 

omset yang amat kecil. Ciri lainnya dalah jenis komoditi usahanya yang 

sering berganti tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani perbankan, 

dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha, sedangkan usaha kecil 

menunjukkan kelompok usaha yang lebih baik, dari pada itu, tetapi masih 

memiliki ciri tersebut.
25

 

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria 

kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usha 

menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan tahunan usaha kecil 

lebih dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil 

dan usaha menengah.  

b. Pemberdayaan Usaha Mikro  

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapakan dan 

menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan (mandiri) makna dasar 

memperdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berkemampuan atau 
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berkekuatan, memberikan kekuasaan dan wewenang agar seseorang atau 

kelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan.  

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan 

ekonomi rakyat, upaya untuk mendirikan rakyat lewat perwujudan potensi 

kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. 

Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat. 

Memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam 

memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Menggerakkan kepada 

cara – cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan 

– pilihannya, melalui serangkaian kegiatan yang nyata sehingga membantu 

meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.
26

 

Pemberdayaan usaha mikro dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:  

a) Pemberdayaan dapat menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi rakyatberkembang. Dengan memanfaatkan 

potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih layak.  

b) Pemberdayaan juga dapat dilakukan untuk memperkauat potensi 

ekonomi atau sumber daya yang dimiliki keluarga, dalam rangka 

meningkatkan potensi ekonomi dan upaya yang dilakukan 

meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan akses 

terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti: teknologi, modal, 

informasi, dan lapangan kerja. 

c) Pemberdayaan yang melalui pengembangan ekonomi rakyat yang 
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berarti berupaya melindungi atau mencegah terjaadinya persaingan 

yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan 

kemitraan antara yang maju dan yang belum maju.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 

ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, 

penelitian tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari Ningsih, NIM 11045201788 

Skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha 

Mikro (Studi LazNas Chevron Distric–Rumbai Pekanbaru)”Jurusan 

Manajemen DakwahFakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Sultan Syarif Kasim 2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif persentase penyajian data yang diperoleh disajikan sesuai dengan 

data yang dikumpulkan kemudian data digambarkan dengan kata – kata 

dan kalimatyang isinya pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha 

mikro yang dilakukan oleh LazNas Chevron Distric – Rumbai Kota 

Pekanbaru dengan kesimpulan pengumpulan dana zakat, pendistribusian, 

dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sangat baik sehingga 

masyarakat Rumbai terbantu kesejahteraannya.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fakururroji, NIM: 11045103857, dengan 

judul skripsi “Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat 

Nasional Chevron Distric Rumbai Pekanbaru” Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 



 29 

Sultan Syarif Kasim Riau 2014. Jenis penelitian ini kualitatif dengan 

metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan yang 

dilakukan oleh LAZNas Chevron Distric Rumbai terlaksana dengan baik, 

dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan 

kemandirian masyarakat dalam bwrwirausaha. 

Berbeda dengan skripsi diatas bahwa penelitian yang penulis 

ajukan berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro 

Mustahik” menggunkan metode analisis kualitatif deskriptif . yang artinya 

Sistem Pengelolaan Zakat Produktif menjadi objek kajian yang digunakan 

dalam usaha mikro mustahik Badan amil Zakat Nasional. Dengan 

tujuanpenelitian ini untuk mengkaji sistem pengeloaan zakat produktif 

usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan jalur/jalan cerita penulis yang dijadikan 

sebagai panduan pemikiran untuk memperkuat indikator yang 

melatar/belakangipenelitian ini. Kerangka pemikiran ini ditulis dengan 

harapan dapat menejelaskan pokok penelitian. Sebelum melakukan penelitian 

ini, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi secara langsung ke, 

BAZNAS Kota Pekanbaru dengan melihat gejala-gejala yang ada. Setelah 

mendapatkan hasil dari observasi tersebut, kemudian peneliti melakukan 

wawancara kepada objek yang diteliti. 

Adapunkerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema 

sebagaiberikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Metode dalam penelitian mempunyai peranan penting karena untuk 

menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme, penelitian sehingga akan 

tepat mengenai sasarannya.Untuk penelitian dalam skripsi ini penulis 

menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk 

angka. Kemudian data – data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran sutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dan 

penelitian kualitatif berhubugan dengan idepersepsi, pendapat atau 

kepercayaan orang yang di teliti. Atau untuk mendapatkan data yang 

mendalam dan suatu data yang mengandung makna yang didapatkan dari 

lapangan secara langsung
1
. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch). Adapun 

lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ). 
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Kemudian objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan zakat produktif 

usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Waktu 

mengadakan penelitia ini dimulai pada bulan Maret  

3. Subjek dan Obejek Penelitian  

a. Subjek Penelitian  

yang menjadi subjek penelitian ini ialah pengurus Zakat Produktif 

Usaha Mikro di Baznas Pekanbaru. Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi 

Ilyas, M. Ag (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)Wakil Ketua 

III : Dr. H. Nixson Husni, Lc, M. Ag (Bidang Perencanaan Pelaporan 

dan Keuangan)Wakil Katua IV : H. Hasyim, S. Pd. I, MA (Bidang 

Administrasi sumber daya manusia dan umum)Ketua Pelaksana : 

Yusrialis, SE, M. Si danTenaga Survei : Kaswandi, SE, Sy  & 

Saharudin dan Pelayanan Mustahik : Yusri Andika 

b. Objek Penelitian  

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem Pengelolaan 

Zakat Produktif Usaha Mikro di Baznas Pekanabaru  

4. Sumber Data  

Untuk menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunkan dua  sumber sebagaimana yang telah lazim 

digunakan dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah : 

1. Sumber Primer 

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan 

pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 
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atau instansi terkait.
2
 Adapun sumber data primer yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berasal dari Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) Pekanbaru. 

2. Sumber Skunder 

Sumber skunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan – laporan, 

buku – buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian 

yang sedang diteliti dan dikaji.
3
 

5. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi 

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain  yang memahami objek 

penelitian.
4
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
5
 

Yang menjadi informan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Pekanbaru berjumlah 6 (Enam Orang) diantara nya yaitu 

1. Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M. Ag (Bidang Pendistribusian 

dan Pendayagunaan) 

2. Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husni, Lc, M. Ag (Bidang 

Perencanaan Pelaporan dan Keuangan) 

3. Wakil Katua IV : H. Hasyim, S. Pd. I, MA (Bidang Administrasi 

sumber daya manusia dan umum) 

4. Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M. Si 
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5. Tenaga Survei : Kaswandi, SE, Sy  & Saharudin 

6. Pelayanan Mustahik : Yusri Andika 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan 

sebagai pengalaman dan mencatat dengan sistematik fenomena – 

fenomena yang diselidiki.
6
 Metode ini digunakan penulis untuk 

mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun 

lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatatsegala hal yang 

dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang 

ada penelitian ini yaitu sistem pengelolaan zakat produktif usaha mikro 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.
7
dari wawancara ini peneliti 

dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara 

akurat. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip – arsip, buku – buku, dan notulen 
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dari rapat serta teori – teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
8
 Dokumnetasi merupakan sumber pendukung dan penguat 

terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian.  

7. Teknik Analisa Data 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun 

data tersebut dan kemudian melakukan  anlisis data. Metode analisis data 

adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 

dengan melakukan perincian terhadap objek yang diteliti atau dengan cara 

penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilih antara 

pengertian yang satu dngan pengertian yang lain guna memperoleh 

kejelasan.
9
 Adapun analisi data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik 

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan dalam 

bentuk deskripsi – narasi dari data – data tersebut. 

8. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dari hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunkan model triangulasi 

metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan, apakah informasi yang 

didapat dengan metode wawancara sama dengan metoe observasi atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika 

diwawancarai dan saat melihat dokumetasi yang ada.
10
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA 

PEKANBARU 

 

A. Sejarah Berdiri Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru 

Badan amil zakat kota pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat 

yang di kukuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001
1
. 

Pengelolanya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 KMA 

373 2003, Perdirejen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau Nomor 02 

Tahun 2009 Hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh badan amil zakat 

merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi 

pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solususi program 

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kepengurusan baznas kota 

pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui SK Nomor 140 

Tahun 2011 tentang pengangkatan pengurus badan amil zakat kota pekanbaru 

priode 2010 s/d 2013 

 

B. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru  

1. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.  

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang 

pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. 

3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman pengelolaan zakat. 
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4. Peraturan daerah provinsi riau nomor 02 tahun 2009 tentang pengelolaan 

zakat  

 

C. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi badan amil zakat tercantum dalam Ad/Art Baz 

melalui SK BAZ Nomor 09 Tahun 2011 yaitu : 

Visi:  Mewujudkan badan Amil zakat yang profesional dan terdepan di 

provinsi Riau 

Misi  

1) Memberdayakan zakat infaq dan shadaqah umat   

2) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, 

mustahiq, dan pemerintah  

3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan 

zakat  

4) Melahirkan mustahiq yang berjiwa enterpreunership  

5) Menyadarkan masyarakat sadar zakat. 

 

D. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat  

1. Tugas pokok 

a. Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 Pasal 6 dan 7 tugas 

pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan 

dan mendaya gunakan zakat sesuai dalam ketentuan agama.
2
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b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan 

tingkatannya(BAZ Kota Pekanbaru ke Wali kota Pekanbaru dan 

Ketua DPRD Kota Pekanbaru). 

2. fungsi dan tugas masing-masing satuan pada kepenrusan badan amil zakat 

berdasarkan Keputusan Mentri Agma RI Nomor 373 Tahun 2003 dan 

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 adalah 

sebagai berikut:
3
 

a. Dewan pertimbangan  

Fungsi: memberikan pertimbangan,fatwa ,saran,dan rekomendasi 

tentang pengmbangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan 

zakat. 

Tugas: 

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat 

bersama dewan pengawas dan badan pelaksana. 

2. Mengeluarkan fatwa syariah baik di minta maupun tidak berkaitan 

dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh penguru Badan Amil 

Zakat. 

3. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada badan 

pelaksana dan dewan pengawas. 

4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang 

pengelolaan zakat. 
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b. Dewan Pengawas  

Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan 

yang dilaksanakan badan pelaksana. 

Tugas : 

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. 

2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan 

pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan. 

4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah 

dan peraturan perundang – undangan. 

5. Menunjuk akuntan publik. 

c. Badan pelaksana  

Fungsi : melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program 

pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.  

Tugas :  

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, 

penyaluran, dan pendayagunaan zakat.  

2. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana 

kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

3. Menyusun laporan tahunan.  
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4. Menyampaikan laporan pertanggung jawabankepada pemerintah 

dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya. 

5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil 

Zakat baik kedalam maupun keluar 

d. Tugas Bidang – bidang pada Badan Pelaksana 

1. Bidang pengumpulan  

a. Membuat brosur dan baliho zakat  

b. Mengadakan sosialisasi dan pembentukan Upz pada 

dinas/instansi dan pembinaan – pembinaan Upz yang sudah 

terbentuk. 

2. Bidang Pendistribusian  

a. Melakukan pendataan mustahik dan berkoordinasi dengan Upz 

– Upz 

b. Menetapkan jadwal pendistribusian. 

c. Menetapkan skala pendistribusian, dan jumlah besaran yang 

disistribusikan. 

3. Bidang Pendayagunaan 

a. Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdyaan yaitu upaya 

meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara perorangan 

maupun kelompok melaalui program yang berkesinambungan, 

b. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan 

zakat untuk usaha produktif. 
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c. Memproritaskan mustahik yang akan berusah dan berpeluang 

menguntungkan. 

d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon 

mustahik yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif. 

4. Bidang Pengembangan 

a. Membuat nomor pokok wajib zakat. 

b. Mengeluarkan NIA (Nomor Induk Amil) 

c. Mengola database mustahik dan muzakki. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada mustahik dan 

muzakki. 

e. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat baik yang 

berhubungan dengan mustahik dan muzakki.  

f. Melakukan pembinaan terhadap amil, mustahik dan muzakki  

g. Mengembangkan potensi pada mustahik. 

h. Mengadakan muzakarah, seminar,danpelatihan tentang zakat 

i. Menerbitkan media informasi tentang zakat seperti brosur, 

bulletin, majalah dan lain – lain.  

j. Pengembangan aplikasi bersama (SIZT) Sistem Informasi 

Zakat Terpadu. 

 

E. Program Unggulan Badan Amil Zakat  

Disamping tuagas pokok dan fungsi masih perlu dilakukan program – 

program lain yang bertujuan untuk membantu dan kesejahteraan umat secara 
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menyeluruh yang harus diselesaikan oleh badan amil zakat kota pekanbaru 

yaitu :
4
 

a. Program Pekanbaru Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan 

kemandirian mustahik  dan diharapkan menjadi muzakki. Antara lain 

dengan didirikan kampung binaan, pelatihan wirausaha dan pemberian 

modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya. 

b. Program Pekanbaru Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan 

kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan seperti 

pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan 

tinggi, program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yaitu memberikan 

beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan, bekerja sama 

dengan  perguruan tinggi, mendirikan rumah pintar / taman bacaan, mobil 

pintar, dan sebagainya. 

c. Program Peknabaru Sehat. Program ini ditujukan memberikan penobatan 

secara umum untuk dhuafa, masyarakat miskin, seperti mendirikan rumah 

sehat dihalaman masjid.  

d. Program Pekanbaru Taqwa. Program ini di tujukan untuk membangun dan 

memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat, melalui 

pengembangan dan pengiriman da’i kedaerah yang membutuhkan, bekerja 

sama dengan ormas – ormas Islam, serta merekrut ulama muda. 

e. Program Pekanbaru Peduli. Program ini di tujukan untuk menanggulangi 

berbagai macam musibah yang sering terjadi di kota dan tempat – tempat 
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lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali 

sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat. 

F. Struktur Organisasi  

1) Ketua : Dr. H. Akbarizan, MA,M.Pd 

2) Wakil Ketua I : Dr. H. Erman Ghani, M. Ag (Bidang Pengumpulan) 

3) Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M. Ag (Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan) 

4) Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husni, Lc, M. Ag (Bidang Perencanaan 

Pelaporan dan Keuangan) 

5) Wakil Katua IV : H. Hasyim, S. Pd. I, MA (Bidang Administrasi sumber 

daya manusia dan umum) 

6) Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M. Si 

7) Bendahara : Sabariah, SH. I,M. Sy 

8) Staff Keuangan : Jumiarsih, SE, Sy & Riri Vusfita Sari, S.Pd.I 

9) Pendistribusian : Aldy Febeiansyah 

10) Tenaga Survei : Kaswandi, SE, Sy  & Saharudin 

11) Pengumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy 

12) Administrasi dan Pelayanan Muzakki : Nurhaptini, SE, Sy 

13) Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S.Kom.I & Syahruddin S.Kom.I 

14) Data dan Informasi : Zulfihan 

15) Pelayanan Mustahik : Yusri Andika 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dan 

analisis, maka dapat disimpukan bahwa Sistem Pengelolaan Zakat Produktif 

Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, Perencanaan Zakat Produktif Usaha Mikro tahap ini 

melakukan perencanaan melalui studi banding, pengurus zakat melakukan 

studi kelayakan terhadap calon penerima zakat, dari 8 asnaf tersebut Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan 

kelompok pakir dan miskin. Kemudian perencanaan dalam menetapka jenis 

usaha produktif, pengurus zakat sudah menetapkan zakat produktif usaha 

mikro, yaitu dengan menyesuaikan keadaan atau keahlian dari mustahiq dan 

perencanaan menciptakan bahan produktif atau usaha masyarakat BAZNAS 

Kota Pekanbaru mempunyai suatu misi yakni menjadikan masyarakat atau 

mustahiq mampu menjadi seorang wirausaha sehingga memotivasi para 

mustahiq untuk menjadi muzakki dengan cara menyerahkan zakat produktif 

untuk dijadikan modal usaha para mustahiq. 

Kedua, Pengorganisasian tahap ini adanya pengurus BAZNAS Kota 

Pekanbaru amanah dan adil dalam membagikan zakat produktif, sikap amanah 

dan adill merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh para pengurus 

BAZNAS Kota Pekanbaru dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Pekanbaru 

akan bersikap seadilnya dalam memproses penyaluran dan zakat produktif. 
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Ketiga, Pelaksanaan tahap ini dimulai dari pengurus zakat yang 

melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahiq BAZNAS Kota 

Pekanbaru memberikan arahan dan pelatihan dasar yang berfokus kepada 

antara lain fokus untuk melahirkan perubahan dan cara berfikir mustahiq 

tersebut, kemudian memberikan konsep wira usaha seperti pembuatan usaha 

produktif, manajemen usaha, keuangan, pengelolaan usaha dan lain-lain sesuai 

dengan usaha produktif yang dilakukan oleh mustahiq. 

Keempat, Pengawasan tahap ini dimulai dari pengurus yang melakukan 

pemantauan dan pengawasan kepada mustahiq dalam waktu 1 (satu) kali dam 

3 (tiga) bulan BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pengawasan dengan cara 

melakukan pembinaan pemantauan serta menetapkan ketentuan-ketentuan 

yang akan menjadi pedoman bagi penerima zakat produktif usaha mikro. 

Pedoman tersebut berupa petunjuk dalam melaksanakan usaha larangan yang 

harus di hindari dalam melaksanakan usaha dan diberikan penghargaan kepada 

mustahiq yang berhasil dalam mengembangkan usahanya.    

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Sistem 

Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Peknabaru.  

Penulis memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru hendaknya 

memberikan ide – ide tentang pengelolaan zakat produktif usaha 
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mikro serta mengadakan pembaharuan daalm menyusun sistem 

Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro. 

2. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru hendaknya 

memberikan masukan kepada Kementerian Agama dalam 

merekrutdan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional, 

sehingga memiliki pengurus yang benar – benar mampu dalam 

proses pengelolaan zakat maupun pendayagunaan zakat. 

3. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru harus lebih 

bersosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan 

tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat Kota Pekanbaru 
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