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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Terdapat tiga kegiatan utama pada lembaga zakat yang ada, yakni 

penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Tiga aktivitas utama ini 

sekaligus distrukturkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, 

divisi keuangan, dan divisi pendayagunaan. Fungsi dan tugas divisi 

penghimpunan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari 

perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. 

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan kegiatan penting dan 

utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

Karena sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu 

berhubungan dengan dana. Fundraising tidak identik dengan uang semata, 

ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Karena pengaruh fundraising 

sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat. Karena dana 

zakat, infak, sedekah serta wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang 

pemisah antara si miskin dengan si kaya.
1
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Dorongan ajaran Agama Islam yang begitu kuat kepada orang-orang 

yang beriman untuk berzakat, berinfak, bersedekah, serta berwakaf 

menunjukkan bahwa ajaran Agama Islam mendorong umatnya untuk mampu 

bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang berguna untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri beserta keluarganya, dan bahkan bisa 

bermanfaat untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meraka akan saling 

berlomba-lomba untuk menjadi muzakki atau orang yang memberikan 

zakatnya atau bahkan menjadi wakif atau orang yang mewakafkan hartanya.
2
           

Strategi dalam fundraising ini merupakan titik tolak menentukan 

kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas 

fundraising ini sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau 

lembaga. Fundraising berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial 

dalam upaya mendukung jalannya program dalam menggerakkan sistem 

operasional yang telah digariskan.
3
 

Salah satu problematika umat adalah kemiskinan dan keterbelakangan 

ekonomi. Permasalahan ini disebabkan oleh tingkat penghasilan yang rendah, 

peran serta dan kemampuan bersaing yang rendah dalam pengelolaan sumber-

sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan 

kemampuan dalam mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi 

industri, ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi. 
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Problematika umat ini terbungkus rapi dan tersembunyi di balik wajah 

kemiskinan.
4
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa menunaikan zakat 

merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan Syari’at 

Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka 

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara 

melembaga sesuai dengan Syari’at Islam. 

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 

Pasal 1 Ayat 7, menyatakan bahwa “Badan Amil Zakat Nasional yang 

selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional”.
5
 Sedangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan 

Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa 

“Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang 

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan serta 

pengelolaan zakat secara nasional”.
6
              

Sejak awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sebenarnya 

Pemerintah sudah mengatur masalah perzakatan ini, kemudian Kementerian 

Agama pada tahun 1964 juga menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) 
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tentang pelaksanaan zakat, sampai pada akhirnya zakat sudah diatur di dalam 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU No. 23 Tahun 

2011. Semakin lama masyarakat sudah mulai bisa memahami bahwa dalam 

rangka pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara efektif, efisien dan 

berkualitas. 

Dengan cara yang sistematis pula supaya penyaluran dana zakat 

benar-benar sampai kepada yang berhak maka Pemerintah pun membentuk 

Badan Amil Zakat (BAZ) yang diputuskan dalam Keputusan Presiden RI 

Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, 

kemudian dilanjutkan Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 

tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Provinsi, serta 

disusul Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.03 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.            

Perkembangan organisasi pengelola zakat dari tahun ke tahun semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini 

berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh organisasi pengelola 

zakat dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban 

zakatnya. Semakin banyak organisasi pengelola zakat yang bermunculan 

maka semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola.
7
 Maka dari 

itu, untuk membantu kinerja Badan Amil Zakat tingkat pusat, Provinsi serta 

tingkat Kabupaten  muncullah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 

                                                           
7
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Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ). 

Logikanya menurut penulis, semakin profesional organisasi pengelola 

zakat, maka semakin baik pula layanan yang diberikan kepada muzakki. 

Kepuasan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya tergantung pada tingkat 

kualitas layanannya. Demikian pula tingkat profesionalitas dan kualitas 

pelayanan sebuah organisasi pengelola zakat akan mempengaruhi banyak hal, 

di antaranya seperti tingkat kepercayaan masyarakat Muslim kepadanya, 

tingkat perolehan dana zakat, infak, sedekah, tingkat kesadaran masyarakat 

dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah 

penting adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Berbicara profesionalitas pasti ada standarnya. Minimal ada visi 

bersama bagi sebuah organisasi pengelola zakat yang akan menjadi tujuan 

jangka panjang dalam pengelolaan organisasi pengelola zakat itu. Kalau 

sebuah organisasi tidak memiliki visi bersama yang akan dituju, maka tidak 

akan bisa terjadi heroik dalam operasionalnya. Berjalan apa adanya dan lesu 

dalam operasionalnya. Namun sangat berbeda jauh, apabila sebuah organisasi 

memiliki visi ke depan yang menjadi tujuan organisasinya. 

Organisasi yang memiliki visi bersama pasti memiliki perencanaan 

dan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kapan visi 

itu akan terwujud ditunjukkan dengan gambaran yang jelas, dengan prediksi-

prediksi yang masuk akal. Setiap organisasi pengelola zakat memiliki peran 

dan posisi yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat Muslim 
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khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam sejarah 

perzakatan Indonesia, telah banyak organisasi pengelola zakat yang sudah 

berusia 10 tahun dengan segala kiprahnya. 

Bahkan, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya telah berdiri sejak 

1Maret 1987, hingga sekarang berusia 31 tahun dan masih tetap eksis. 31 

tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah organisasi pengelola zakat. 

Hebatnya lagi, lembaga ini tetap dipercaya oleh masyarakat dalam 

menyalurkan dana zakat, infak, sedekahnya bahkan wakaf juga. Panjangnya 

waktu yang dilalui menunjukkan perannya yang cukup eksis di tengah-tengah 

masyarakat. Selain tingkat profesionalitas, visi bersama juga ikut 

menggerakkan seluruh elemen-elemen organisasi yang ada. 

Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun mengalami 

perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai 

seluruh program dan operasional organisasinya, tentulah dikarenakan 

ketersediaan dana yang cukup bagi organisasi tersebut. Ada organisasi 

pengelola zakat yang memiliki dana cukup, karena para pencetus dan 

pendirinya telah menyediakan dana kegiatan organisasi dalam waktu yang 

relatif cukup panjang. Namun ada juga organisasi pengelola zakat yang hanya 

bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapatkan simpati dan 

kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan 

boleh dikatakan tidak ada. 

Mereka tetap bertahan untuk melakukan program dan memberdayakan 

masyarakat tanpa ada dana awal. Organisasi semacam ini tanpa ada 
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manajemen dan kualitas perjuangan yang baik tidak akan bertahan lama. 

Bahkan akan hancur di tengah jalan. Banyak juga kaum muslimin ramai-

ramai mendirikan organisasi dan yayasan-yayasan Islam tetapi tidak ada 

tindak lanjut dalam operasionalnya. Karena dalam setiap aktifitasnya 

membutuhkan dana. Mereka harus memeras otak dan tenaga untuk meraih 

simpati dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan dana operasional itu. 

Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki 

dana awal yang cukup, apalagi yang didirikan tanpa dana sama sekali, maka 

pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan menjadi sebuah 

keharusan bagi organisasi tersebut. Pengumpulan dana untuk membiayai 

program dan kegiatan bagi sebuah NGO (Non Government Organization) 

biasa disebut dengan fundraising. Pada awalnya hanyalah wacana saja bagi 

NGO, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, fundraising menjadi 

sebuah kebutuhan bagi NGO. Fundraising sendiri mengandung pengertian 

pengumpulan dana.
8
 

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka 

menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat 

yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional 

organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya. Fundraising dalam 

pengertian ini memiliki ruang lingkup lebih luas dari pengertian sebelumnya, 

fundraising tidak hanya mengumpulkan dana semata, tetapi segala bentuk 

partisipasi dan kepedulian yang diberikan masyarakat kepada organisasi atau 

                                                           
8
 Arman Marwing, “Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising Zakat”, 

dalam Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015, 204. 
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lembaga yang berbentuk dana dan segala macam benda dan fasilitas yang 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesesuaian dengan lembaga. 

Sebagai contoh, ketika lembaga memerlukan motor untuk operasional 

sebuah organisasi pengelola zakat, maka ada anggota masyarakat yang 

memberikan motornya yang sudah tidak terpakai, karena anggota masyarakat 

tersebut sudah menggunakan mobil. Pemberian masyarakat tidak harus 

berupa benda tetapi juga fasilitas perkantoran dan lain-lain. Sebagai contoh 

lagi misalnya ketika mengadakan Road Show Zakat di berbagai daerah, 

sebuah lembaga amil zakat nasional memanfaatkan sebuah ruangan hotel 

berbintang dan cukup megah di suatu ibukota propinsi, tanpa harus 

mengeluarkan dana untuk membayar uang sewa tempat. 

Pemberian izin menggunakan tempat tanpa ada pungutan biaya dari 

pemilik hotel tersebut sesungguhnya termasuk dalam rangkaian fundraising. 

Karena seluruh bentuk kepedulian itu bermuara kepada pengurangan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau lembaga. 

Fokus pokok pembahasan pada tesis yang akan penulis teliti ini adalah 

bagaimana bentuk-bentuk implementasi dari fundraising dan transparansi dua 

buah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung dalam menjaga eksistensi lembaganya. Di mana sebuah 

program diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan 

implementasi visi dan misi organisasi pengelola zakat yang menjadi sebab 

diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk 

memberikan donasinya. 
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Sedangkan metode fundraising diartikan sebagai pola atau bentuk 

yang dilakukan organisasi pengelola zakat dalam rangka menggalang dana 

dari berbagai pihak di masyarakat. Sehingga untuk berlangsungnya program 

dan operasional, sebuah organisasi pengelola zakat harus dengan serius 

menangani masalah ini. Keberhasilan sebuah organisasi pengelola zakat baik 

Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat tergantung dari 

keseriusannya dalam menjalankan aktifitas fundraising ini. 

Jika organisasi pengelola zakat aktif dan baik dalam merencanakan 

bentuk pola dan strategi fundraising maka eksistensi organisasi pengelola 

zakat akan berlangsung lama. Namun apabila tidak mampu merencanakan 

dan membuat strategi yang baik dalam penggalian dana masyarakat, maka 

bisa dipastikan organisasi pengelola zakat tersebut kekurangan dana, sehingga 

eksistensi lembaga tersebut dalam posisi terancam dan untuk menghidupkan 

kembali perlu suntikan dana yang besar.                 

Pada saat sekarang ini penyaluran zakat fitrah, zakat mal ataupun 

infak dan sedekah telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah 

tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung 

disalurkan ke pihak penerima zakat, infak, dan sedekah, namun dana zakat, 

infak, dan sedekah yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi 

guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat, infak, dan 

sedekah. Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar selama ini ada 

sebuah permasalahan yang klasik dan umum terjadi yaitu di antaranya 
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kurangnya kepercayaan, serta kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan 

zakat. 

Semisal zakat pertanian, kebanyakan petani yang sukses pun juga 

belum mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil 

pertaniannya, meraka beranggapan bahwa biaya yang mereka keluarkan 

sebelum panen sudah banyak, untuk pupuk, pestisida dan yang lainnya. Selain 

itu, mereka juga beranggapan bahwa ketika terjadi serangan hama pada 

tanaman mereka, mereka mengalami kerugian, padahal kadang belum tentu 

mereka rugi terlalu banyak. 

Permasalahan yang lain dari dunia perzakatan adalah kurangnya 

kepercayaan masyarakat pada organisasi pengelola zakat, karena dianggap 

belum optimal kinerjanya, serta belum adanya transparansi atau kejelasan dari 

laporan keuangan mereka. Dana yang mereka himpun dan mereka salurkan 

itu kadang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, karena tanpa adanya 

transparansi yang baik, maka yang ada hanyalah sifat kecurigaan dari 

masyarakat. Mereka akan beranggapan bahwa lembaga-lembaga zakat yang 

ada, hanya menggunakan dana zakat untuk keperluan pribadi mereka tidak 

disalurkan kepada yang membutuhkan. 

Padahal, sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 pada Bab II, bagian kesatu pasal 5 di situ menerangkan tentang 

pengelolaan zakat. Yang dimaksud pengelolaan zakat dalam Undang-Undang 

ini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengkoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat. Termasuk di 
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dalamnya mengatur tentang perlunya transparansi dalam segala kegiatan yang 

dilakukan. Selain itu, bahwa untuk mengelola zakat tersebut maka 

dibentuklah Badan Amil Zakat yang berkedudukan di tingkat Pusat, tingkat 

Propinsi, serta tingkat Kabupaten/Kota. 

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) saat ini dirasakan sangat 

mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yang sedang kesusahan dan 

memerlukan bantuan. BAZNAS dan juga LAZNAS berupaya sedemikian 

rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan program-program 

yang dimilikinya. Menurut penulis, bahwa semangat untuk memberikan yang 

terbaik bagi masyarakat melalui program usaha berbentuk produktif, terbukti 

bisa membantu mengurangi beban masyarakat yang disebabkan oleh 

permasalahan ekonomi.  

Penulis merasa perlu mendeskripsikan hasil studi pendahuluan yang 

penulis lakukan di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang kali ini adalah Lembaga 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. Kedua lembaga ini merupakan 

lembaga yang fokus pada pengelolaan zakat serta unggul dalam 

penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, serta profesional 

dan juga mempunyai keunikan masing-masing.  

Lembaga pertama yang penulis teliti adalah Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayor Sujadi 

No. 172 Tulungagung dengan nomor telepon (0355) 332892. Badan Amil 
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Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat, 

infak, dan sedekah melalui dana dari masyarakat Tulungagung. 

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah 

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan 

profesional. Sedangkan misinya adalah (1) meningkatkan kesadaran umat 

untuk berzakat melalui amil zakat, (2) meningkatkan penghimpunan dan 

pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari’ah 

dan prinsip manajemen modern, (3) menumbuh kembangkan pengelola/amil 

zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi, (4) mewujudkan 

pusat data zakat nasional dan (5) memaksimalkan peran zakat dalam 

menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi 

dengan lembaga terkait. 

Berbagai layanan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung  antara lain : zakat via payroll sistem, konfirmasi 

zakat, form konfirmasi pelayanan zakat, infak, sedekah (ZIS), pendaftaran 

online, jemput zakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Program unggulan 

dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah Program 

Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan 

mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, 

pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial. 

Dengan adanya program ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung berharap terdapat perubahan yang sangat signifikan dengan 
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partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Tulungagung, dengan segala fasilitas dan teknologi yang 

diinovasikan pada suatu program. Semua layanan yang ada tersebut tidak lain 

adalah bertujuan untuk proses fundraising supaya bisa meningkat. 

Lembaga kedua yang menjadi obyek penelitian adalah Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat 

Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim 

dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana 

lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau 

lembaga. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri ini se Indonesia ada 

beberapa cabang yaitu di Balikpapan, Lampung, Lamongan, Bandung, 

Lumajang, Banten, Madiun, Makassar, Batam, Malang, Bekasi, Maros, 

Mojokerto, Blitar, Bogor, Palembang, Medan, Pasuruan, Bojonegoro, 

Pekalongan, Denpasar, Ponorogo, Probolinggo, Depok, Purwokerto, Gresik, 

Semarang, Jakarta, Sidoarjo, Jakarta Barat, Solo, Sragen, Jakarta Selatan, 

Surabaya, Tangerang, Tulungagung, Tuban, Yogyakarta, Jember, Jombang, 

Kediri, Kudus, Kepanjen serta 6 kampus di 6 kota. Dan untuk saat ini 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri mulai tingkat pusat sampai 

cabang mempunyai jumlah donatur sebanyak 147.169 orang.    

Sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang 

Tulungagung ini beralamatkan di Jalan Pahlawan, Gg. 3 No. 5, Kedungwaru, 

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Visi Lembaga Amil Zakat 
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Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung adalah Menjadi Lembaga 

Terpercaya dalam Membangun Kemandirian Yatim. Sedangkan misi dari 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung adalah 

membangun nilai-nilai kemandirian yatim, meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian  yatim, 

meningkatkan capacity building organisasi. 

Penelitian ini juga berangkat dari saran dari tesis yang ditulis oleh 

Neli dari IAIN Surakarta yang berjudul Manajemen Zakat di Lembaga Amil 

Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017. 

Dalam penelitian ini terdapat saran untuk melakukan manajemen fundraising 

zakat menurut yang disyari’atkan agama baik dari pengelolaan sampai 

hitungan zakat dan transparan, supaya lebih dipercaya masyarakat.
9
 

Berangkat dari konteks penelitian di atas dan juga rekomendasi dari 

tesis di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Manajemen sebuah 

Lembaga Zakat, dan penulis beri judul “Implementasi Fundraising Dan 

Transparansi Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga Pada Badan 

Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung”. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 subjek penelitian, yaitu 

di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, serta Lembaga Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya 2 subjek penelitian ini, diharapkan 

bisa diketahui bagaimana manajemen lembaga yang dilakukan oleh ke-2 

                                                           
9
 Neli, “Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten 

Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017)”. Tesis, Jurusan Ekonomi Syari’ah Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017, 30. 
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lembaga tersebut, dalam rangka fundraising, serta transparansi dalam 

meningkatkan eksistensi lembaganya.  

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Dari konteks penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka fokus 

pokok pembahasan pada tesis yang akan penulis teliti ini adalah bagaimana 

bentuk-bentuk implementasi dari fundraising dan transparansi dua buah 

lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung dalam menjaga eksistensi 

lembaganya serta kendala apa yang dihadapi dan solusi mengatasinya, 

sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi fundraising di Badan Amil Zakat dan Yatim 

Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan eksistensi lembaganya? 

2. Bagaimanakah implementasi transparansi di Badan Amil Zakat dan Yatim 

Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan eksistensi lembaganya? 

3. Bagaimanakah kendala dalam menerapkan fundraising dan transparansi di 

Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung? 

4. Bagaimanakah solusi menyelesaikan kendala dalam menerapkan 

fundraising dan transparansi di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri 

Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan mengkaji tentang implementasi fundraising yang ada di 

Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan 

eksistensi lembaganya. 
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2. Mengetahui dan mengkaji tentang implementasi transparansi yang ada di 

Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan 

eksistensi lembaganya. 

3. Mengetahui dan mengkaji tentang kendala dalam menerapkan fundraising 

dan transparansi yang ada di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri 

Tulungagung. 

4. Mengetahui dan mengkaji tentang solusi menyelesaikan kendala dalam 

menerapkan fundraising dan transparansi yang ada di Badan Amil Zakat 

dan Yatim Mandiri Tulungagung. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kegunaan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

implementasi fundraising dan transparansi dalam meningkatkan eksistensi 

lembaga, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini maka penerapan 

fundraising dan transparansi nya akan menjadi lebih baik dan memberikan 

manfaat yang lebih besar dalam kajian implementasi fundraising dan 

transparansi pada lembaga zakat yang ada di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Lembaga Zakat 

Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung 

diharapkan dapat lebih meningkatkan proses fundraising dan menjaga 
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aspek transparansi yang lebih menyeluruh mulai proses perencanaan 

kegiatan fundraising sampai proses evaluasi, serta mengedepankan 

aspek amanah, professional, serta transparannya. Dengan terwujudnya 

proses fundraising dan bisa menjaga transparansi ini diharapkan 

masyarakat dapat lebih berbondong-bondong menyalurkan zakatnya 

kepada kedua lembaga ini. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman serta 

kepercayaan yang mendalam sekaligus dapat meyakinkan masyarakat 

tentang pentingnya implementasi lembaga zakat yang ditinjau dari 

aspek fundraising, dan transparansi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat 

meneliti dan mengkaji dari berbagai segi atau aspek yang berkaitan 

dengan fundraising maupun transparansi dari sebuah lembaga zakat. 

Semisal meneliti lebih lanjut mengenai akuntansi zakatnya dan lain 

sebagainya.  

E. Penegasan Istilah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian 

atau ketidak jelasan makna, maka perlu adanya definisi konseptual dan 

definisi operasional. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan 

penafsiran dan terhindar dari kesalahan pengertian pada pokok pembahasan 



18 

ini. Definisi konseptual dan definisi operasional yang berkaitan dengan judul 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Definisi Konseptual 

a. Implementasi 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses 

kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah 

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah 

suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan 

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 

sebagaimana yang diharapkan.
10

 

Sedangkan yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini 

adalah penerapan fundraising dan transparansi dari Badan Amil Zakat 

dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung dalam meningkatkan eksistensi lembaganya. 

b. Fundraising 

Fundraising menurut Kamus Inggris-Indonesia adalah 

pengumpulan dana.
11

 Sedangkan pengumpulan dana menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; 

penghimpunan; pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana 

ialah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, 

                                                           
10

 Gaffar Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1(Yogyakarta: 

Pusaka Pelajar, 2009), 295. 
11

 Peter Salim, Advanced English-Indonesian Dictionary (Jakarta: Modern English 

Press, 1991). 341. 
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hadiah, derma).
12

 Jadi yang dimaksud dengan fundraising adalah suatu 

cara penghimpunan uang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan 

kepentingan umum. 

Sedangkan menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen 

Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fundraising adalah 

kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat  

(baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) 

yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 

operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan 

tujuan dari lembaga tersebut.
13

 

c. Transparansi 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
14

 

 

 

                                                           
12

 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1988). 183. 
13

 Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf,” Jurnal Manajemen Dakwah, 

No. 1 (Juni 2013): 11. 
14

 Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005, (Bandung:Fokus Media, 2009), 23. 
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d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung 

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung adalah organisasi 

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas 

pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Tulungagung.
15

 

e. Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung 

Yatim Mandiri adalah lembaga sosial yang mengelola zakat, 

infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), serta hibah dan juga dana Corporate 

Social Responsibility (CSR). Dengan program-program yang cukup 

kreatif, lembaga ini terbilang menonjol jika dibandingkan dengan 

lembaga sosial Islam yang lain yang ada di Kabupaten Tulungagung.
16

 

2. Definisi Operasional 

Jadi judul tesis ini adalah “Implementasi Fundraising Dan 

Transparansi Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga Pada Badan Amil 

Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung”. Maksud dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung dilihat dari bagaimana penghimpunan dana 

zakatnya, penyaluran dana zakatnya, bagaimana menjalin komunikasi 

dengan para donatur, serta melakukan pelaporan keuangannya dengan 

transparan dan bisa diakses oleh masyarakat serta kendala apa saja yang 

muncul dalam penerapan fundraising dan transparansi tersebut serta solusi 

                                                           
15

 Hasil Observasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung 

Pada Tanggal 1 Februari 2018.  
16

 Hasil Observasi di Kantor Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 

2 Februari 2018.  
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dalam mengatasi kendala tersebut  yang pada akhirnya bisa meningkatkan 

eksistensinya.  


