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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kosep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata

pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk

mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang

telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan
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ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis

maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai

sasaran dari program yang ditetapkan semula5. Dari pengertian yang

dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah

harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar

lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah

sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi

informasi yang disampaikan;

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen

yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang

diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang

cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi

program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
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d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak

sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian

khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling

mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu

dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting

dan mutlak yaitu :

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari

program perubahan dan peningkatan;

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan

dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu

program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2 Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Spicker (dalam Suharto, 2006:104)

pengertian kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material dan non material. Midley mendefinisikan kejahteraan social
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sebagai kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan

bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan dan

pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh

perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus

Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke

keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam

keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi,

sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial,

kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara

sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan

oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi

tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk

memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan

Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan
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sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani

kehidupan secara layak dan bermartabat.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna

melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa

indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah:

a. Tingkat pendapatan keluarga;

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan

pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan

c. Tingkat pendidikan keluarga

d. Tingkat kesehatan keluarga, dan

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-

pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu

individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang

memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka

mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan

kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Clutterbuck dalam Kadarisman (2015:20), mengemukakan

dalam teorinya bahwa:
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“Empowerment in terms of encouraging and allowing individuals to

take personal responsibility for improving the way they do their jobs and

contribute to the organization’s goal”.

Atas pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan

dimaksudkan sebagai suatu pemberian semangat dan mengizinkan individu

untuk mengambil tanggungjawab dalam rangka memperbaiki cara yang

mereka lakukan dalam pekerjaannya dan memberi konstribusi terhadap

pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Kartasasmita (2006:109) konsep pemberdayaan masyarakat

adalah menunjuk pada suatu strategi untuk membangun masyarakat dengan

cara mengoptimalkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada

masyarakat sebagai kekuatan utama. Pemberdayaan masyarakat adalah

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri

baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Widjaja, 2002:169).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka

dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses

pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah

orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/

kelompok yang diberdayakan.
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Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok

yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan

pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Soeharto (2006:76)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat

dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga

mereka dapat melepasakan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan (Zubaedi:24). Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi,

membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy

Ch. Papilaya, 2001) dalam Zubaedi (2013:24). Menurut Chambers,

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan,

pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan

kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan

berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Jim

Ife (1995) dalam Zubaedi (2013:75)

Sementara itu, World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai

perluasan asset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan
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dengan, mempengaruhi, mengeontrol, dan mengendalikan tanggungjawab

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (empowerment is

expansion of asset and capabilities of poor people to participate in,

negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that

affect their live (Zubaedi, 2013:75).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun

kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM)

yang ada melalui pengembangan kelembagaan, saran dan prasarana serta

pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan).

Pemdampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total mayarakat,

Penyuluhan dapat merespons dan memantau perubahan-perubahan yang

terjadi di masyarakat, dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur

pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan nonfisik yang

diperlukan masyarakat (Vitayala:2000 dalam Zubaedi, 2013:79).

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat

berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan

masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan

potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada

setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh

pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta
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yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai

sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat

mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan

keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan

masyarakat.

Girvan (2004) dalam Sugandi (2011:182) mengungkapkan bahwa

seseorang dikatakan berdaya apabila memenuhi aspek-aspek berikut:

1. Kebebasan mobilitas, adalah kemampuan individu untuk pergi ke

luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.

2. Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’, adalah kemampuan

individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-

hari.

3. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’, adalah kemampuan

individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.

2.4 Konsep Zakat

2.4.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan diri atau

mensucikan diri. Sedangkan menurut istiah zakat adalah kadar harta tertentu

yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak
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menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat islam.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hafifudin. Didin

(2002:111)

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi

sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan

oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

2.4.2 Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena

sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat.

Adapun hukumnya zakat mal adalah “fardu a’in” atas setiap yang

memenuhi syarat-syaratnya.

Firman Allah SWT yang berhubungan dengan wajib zakat mal

dalam Al-qur’an surat At-taubah : 103  Artinya ;    “ Ambilah dari harta

mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan

kesalahan mereka……” (Q.S. At-taubah, 9 : 103 )

2.4.3 Harta Yang Wajib Dizakatkan

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara ittifaq

mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam

(Asnaini, 2008:35) yaitu:
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Tabel 2.1 Harta yang wajib di Zakati dan nisabnya

No Jenis Nishab/haul Kadar Zakat

1 Emas 98,6 gram haulnya 1
(satu) tahun

2,5 %

2 Perak 624 gram = 15,6 % 2,5 %
3 Hasil Pertanian

atau Perkebunan
930 liter bersih dari
kualitas

10% jika pengairan
tanpa biaya.
5% jika pengairan
dengan biaya

4 Rikaz (harta
terpendam)

1/5 tidak perlu menungu
1 tahun

20%

5 Hasil Tambang Seharga Emas 2,5%
6 Kambing 40 – 120 ekor

121 – 200 ekor

201 – 399 ekor

Selanjutnya setiap ekor
bertambah 100 ekor

1 ekor kambing umur
2 tahun atau lebih
2 ekor kambing umur
2 tahun atau lebih
3 ekor kambing umur
2 tahun atau lebih
1 ekor kambing umur
2 tahun atau lebih

7 Kerbau 30 – 39 ekor
40 – 59 ekor
60 – 69 ekor
70 – 79 ekor

1 ekor kerbau umur 1
tahun
1 ekor kerbau umur 2
tahun
2 ekor kerbau umur 1
tahun
2 ekor kerbau umur 2
tahun

Sumber: Buku Zakat Produktif , Asnaini 2008

2.4.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Secara formal distribusi Zakat telah diatur dal Al-Qur’an yaitu:
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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.(QS.At-Taubah (9):60)

a) Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan mata pencaharian tetap

dan keadaan hidupnya dibawah standar kehidupan minimal. Asnaini

(2008:47)

b) Miskin

Ialah orang yang memiliki mata pencaharian tetap tetapi penghasilan

belum mencukupikebutuhan minimal dirinya dan keluarga.

c) Amil (orang yang mengurus Zakat)

Ialah lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mengurus dan mengelola zakat.

d) Muallaf

Adalah oraang yang perlu dijinakkan hatinya agar beriman kepada

Allah SWT dan membela kaum muslim.

e) Riqap

Ialah budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya / bangsa yang

sedang terjajah.

f) Gharim
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Adalah orang yang karena kesulitan hidupnya terpaksa berhutang dan

tidak dapat membayar hutangnya.

g) Sabilillah

Ialah orang yang sedang menegakkan agama Allah atau kepentingan

umum.

h) Ibnussabil

Yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud

baik.

2.4.5 Pengaruh Zakat Bagi Fakir Miskin

Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah

(individual) sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat

membutuhkan karyawan yang mengambilnya dari para orang kaya dan

membagikannya kepada yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan

memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial

dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, di antaranya:

a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh

dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada

Umar bin Abdul Aziz: Bahwa di sana terdapat bagian bagi orang-

orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak

mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-

minta, bagi muslim yang dipenjara sedang mereka tidak punya
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keluarga, bagian bagi orang miskin yang datang ke masjid tidak

memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian

bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian untuk

para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga

yang menampungnya.

b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena

seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban

mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan

mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya agar zakat itu

bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar

dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan

masyarakat akan memperoleh keuntangan dari putaran itu.

c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan

rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan

potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang,

satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan.

Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan

menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat

menutup hajatnya. Dan zakat adalah satu dari banyak sarana yang

dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas.

d. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan

mendoroang perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk
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membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat

menjadi salah satu sumbernya.

e. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil

sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi

kepada orang kaya. Sedang zakat mengambil dari orang kaya untuk

diberikan kepada fuqara yang terkena musibah.

2.5 Kebijakan Zakat di Indonesia

Sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia melalui beberapa tahapan

periodisasinya. Secara garis besar kita dapat melihat tahapan-tahapan

sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia mulai dari masa kerajaan. Pada masa

Kerajaan, zakat dimaknai sebagai sebuah semangat (spirit) yang

memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Kita lihat

penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa

Kerajaan Islam Aceh misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat

mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga

negaranya. Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan

aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak.

Pada masa Kolonialisme, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan

sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua

pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka.

Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang
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tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200

tanggal 28 Pebruari 1905.

Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi

mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat

diserahkan kepada umat Islam. Pada masa awal kemerdekaan, zakat kembali

menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam

menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal

dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat

agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Pada Masa Orde Baru, Kepemimpinan Presiden Soeharto

memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan

zakat ini. Sesuai anjuran Presiden, maka dibentuklahn Badan Amil Zakat

Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI

Jaya. Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada

umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana

RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Pada

tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat yang bersifat

nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38

tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi

landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sejarah Penlaksanaan
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Indonesia Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan

tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan

dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh

pemerintah. Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan

dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat

yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25

November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan

Zakat yang baru.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang

pertama membahas penyelenggaraan program kerja baznas dalam

meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun beberapa karya yang dapat

penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi

yang penulis angkat, antara lain:

a. Hadi Hermanto (2009) UIN Hidayatullah Jakarta, yang melakukan

penelitian ini dengan judul “ Peran USZ (Unit Salur Zakat) Baznas

untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik ( Studi BMT Mekar

Dakwah Serpong) . Dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum

diberikan bantuan dengan pendapatan setelah diberikan bantuan dari

Baznas memiliki perbedaan. Dengan kata lain, pendapatan Mustahik
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setelah diberikannya bantuan jauh lebih baik dari sebelum

dibeikannya bantuan.

b. Edi Lukman Hakim (2011) IAIN Walisongo, yang mmelakukan

penelitian ini dengan judul “Pola Distribusi Dana Zakat Lembaga

Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (Lazisma) Masjid Agung Jawa

Tengah. Dapat disimpulkan bahwa LAZISMA Masjid Agung Jawa

Tengah dalam menyalurkan dana Zakatnya bersifat konsumtif dan

produktif. Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari.

Sedangkan Zakat produktif adalah pemberian Zakat yang dapat

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus

menerus, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZISMA

Masjid Agung Jawa Tengah dan program-program yang telah

terlaksana.

c. Anggrahaeni Wiryanitri (2005) UNDIP Semarang, yang melakukan

penelitian yang berjudul “Peranan Badan Amil Zakat Sebagai

Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi

Muzakki Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Studi

Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)”.

Dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat di Kabupaten sudah

cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana

pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana



34

diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima

zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang  berkesinambungan

antara ketiga penelitian diatas. Peneliti diatas meneliti tentang pola

distribusi zakat dan peranan Baznas dalam mensejahterakan umat.

Sedangkan dalam skripsi penulis ini meneliti tentang Efektivitas Program

BAZNAS dalam msensejahterakan Mustahik.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka berpikir yang

menggambarkan konsep yang akan diteliti dan membantu jalannya

penelitian. Terkait dalam penelitian ini penulis akan melihat

penyelenggaraan program Badan Amil Zakat Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Kabupaten Padang Pariaman

Kendala-Kendala Yang Dihadapi
Dalam Proses Pelaksanaan Program

Kerja BAZNAS
Proses Pelaksanaan Program Kerja

BAZNAS

Kesejahteraan Penerima Zakat
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2.8 Konsep Operasional

2.8.1 Definisi Konsep

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Analisis

Pelaksanaan Program Kerja Baznas Kabupaten Padang Pariaman Dalam

Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Alung), adalah

sbagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan. Nurdin Usman. (200:70).

b. Zakat

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping

berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu

disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih

berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaaan.
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c. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan

dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat

mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk

bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi,

sosial, agama dan budaya. (Widjaja, 2002:169).

2.8.2 Variabel

Adapun variabel dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Analisis Pelaksanaan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam

Mensejahterakan Mutahik.

2.8.3 Indikator

Adapun indikator dari penelitian ini adalah :

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi


