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BAB V 

PEMBAHASAN 

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi 

hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah SWT dan sering 

disebut dengan dimensi vertikal, dan hablum minannas atau hubungan 

manusia dengan sesama manusia dan sering disebut dengan dimensi 

horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan 

kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan 

mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. 

Jika dikelola dengan baik, amanah serta transparan zakat akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja 

umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.
151

 Pengelolaan dana zakat 

yang optimal merupakan potensi ekonomi yang dapat menjamin atau setidak-

tidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun 

pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi. 

Namun ketika zakat masih dikelola secara serampangan maka akan 

banyak orang yang mencibir, bahkan menampakkan sikap tidak suka, tetapi 

ketika ada lembaga zakat yang maju, professional serta eksis maka akan ada 

berbondong-bondong orang membuat Lembaga Pengelola Zakat, dan tanpa 

mereka menyadari ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat, sehingga 

banyak Lembaga Pengelola Zakat berdiri namun tidak bisa berbuat apa-apa. 
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A. Implementasi Fundraising Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri 

Tulungagung Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaganya 

Kegiatan fundraising ini merupakan sebuah kegiatan yang menjadi 

ujung tombak dari sebuah lembaga nirlaba, termasuk Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Tulungagung dan juga Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung, karena dengan adanya fundraising 

yang bagus maka bisa dipastikan eksistensi dari sebuah lembaga tersebut bisa 

terjaga dengan baik. 

Dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan 

melakukan aktivitas fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung memakai pola yang disebut RKM (Rencana Kerja Manajemen), 

selain daripada itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung juga 

melakukan positioning dengan menganalisa peluang dan tantangan yang ada 

di lapangan. RKM merupakan kegiatan yang dilaksanakan lima tahun sesuai 

dengan pergantian periode kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh 

Badan Amil Zakat Nasional Pusat. 

Dalam RKM tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung memetakan kekuatan dan kelemahan lembaganya, kemudian 

membuat strategi-strategi turunan untuk menjalankan setiap program yang 

telah direncanakan dan untuk mengatasi permasalahan yang diperkirakan 

akan muncul dalam aktifitas penghimpunan, setelah itu baru melalui 

peraturan Pemerintah, jadi BAZNAS adalah lembaga Pemerintah yang di 
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mana zakat ini diatur oleh Undang-Undang, serta diatur oleh Negara, oleh 

karena itu sebelum bergerak BAZNAS membaca situasi melalui peraturan-

peraturan Pemerintah yang mengatur tentang zakat. 

Hampir sama dengan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung, di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung pun juga melakukan beberapa cara dalam membaca 

situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melakukan aktivitas fundraising 

di antaranya adalah orang yang didatangi untuk penghimpunan zakat adalah 

orang Islam, kemudian yang kedua orang tersebut belum menjadi donatur di 

Yatim Mandiri, serta yang ketiga orang tersebut berpotensi untuk menjadi 

muzakki dan bahkan mengajak orang terdekatnya untuk menjadi donatur. 

Dari uraian di atas, menurut penulis memang sudah jelas 

bahwasannya Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung sudah melakukan pengelolaan zakat 

sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat. 

Setelah membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan 

melakukan aktivitas fundraising, kondisi objektif yang ditemukan di lapangan 

terkait perencanaan fundraising adalah dengan cara divisi penghimpunan 

yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung membagi 

sasaran penghimpunan menjadi dua bagian. Pertama, penghimpunan publik 

dengan sasaran masyarakat perkotaan dengan segmentasi menengah atas. 
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Kedua, penghimpunan corporate dengan sasaran perusahaan-

perusahaan nasional yang berada di kota-kota besar. Adapun kegiatan 

penghimpunan untuk cakupan internasional masih dalam tahap perumusan 

dan pertimbangan, sehingga untuk saat ini BAZNAS belum melaksanakan 

penghimpunan dengan cakupan internasional tetapi sudah memberikan 

undangan-undangan untuk para petinggi yang berada di cakupan 

internasional. 

Untuk yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung mereka mengelompokkan terlebih dahulu sasaran 

mereka dalam dua kelompok, apakah termasuk ke dalam Pegawai Negeri 

Sipil atau PNS atau kah termasuk swasta, karena nanti akan ada kaitannya 

mengenai cara mensosialisasikan program-program yang ada di Lembaga 

Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. 

Kebijakan yang diambil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung, khususnya yang menangani fundraising dalam menjalankan 

aktivitasnya adalah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi saat itu juga 

dikarenakan permasalahan pun kadang-kadang juga tidak sama, jadi 

kebijakan yang diambil pun juga tidak sama. 

Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat 

Nasional Yatim Mandiri Kabupaten adalah untuk penghimpunan, mereka 

melakukan kebijakan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait yang berpotensi menjadi muzakki, seperti memberikan surat audiensi, 

surat presentasi, serta langsung menemui pihak pemangku jabatan, memasang 
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spanduk ketika ada event tertentu, serta memasang kotak infak pada tempat-

tempat yang strategis dan berpotensi bisa menambah pemasukan infak atau 

sedekah. 

Untuk penyaluran yang ada di Yatim Mandiri mereka mengadakan 

kerjasama dengan panti-panti yang ada di Tulungagung serta Trenggalek, 

kemudian ditawarkan mengenai program penyaluran kepada calon donatur, 

setiap ada program akan dikunjungi oleh Yatim Mandiri, namun seandainya 

para calon donatur tersebut belum berminat juga tidak apa-apa. 

Menurut penulis, ketika seseorang itu sudah berniat untuk menjadi 

fundraiser, maka kunci utama kesuksesan nya adalah bisa mengambil 

kebijakan yang tepat pada saat di lapangan menemukan permasalahan dan 

harus mempunyai kreatifitas ketika mencari solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang baru tersebut. 

Program yang ditetapkan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung semuanya akan direalisasikan guna membantu 

aktivitas fundraising tersebut di antaranya dengan cara DBD (Donatur Bawa 

Donatur) dan Opentable. DBD ini dilaksanakan dengan cara bekerjasama 

dengan para donatur BAZNAS untuk mengajak rekan, keluarga ataupun 

orang yang mereka kenal untuk menjadi donatur di BAZNAS. 

Dengan begitu secara tidak langsung para donatur telah membantu 

aktifitas penghimpunan BAZNAS. Sama seperti yang dilakukan oleh 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung 

namun kalau di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten 
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Tulungagung ditambahi dengan pemasangan kotak infak di tempat-tempat 

yang strategis. 

Menurut penulis strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan sistem donatur bawa 

donatur atau DBD ini sudah selayaknya dipertahankan serta ditingkatkan, 

karena banyak para aghniya’ di Kabupaten Tulungagung ini yang belum 

terjamah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, dengan 

mereka dibawa oleh orang terdekat mereka yang terlebih dahulu sudah 

menjadi donatur itu maka tingkat kepercayaan calon donatur itu pun bisa 

meningkat. 

Kemudian ada juga program yang dinamakan opentable. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan cara membuka stand BAZNAS. Opentable ini biasanya 

dilaksanakan di tempat-tempat ramai, di mall, atau di event-event tertentu 

yang di dalamnya berkumpul banyak orang. Kegiatan ini memiliki dua tujuan 

penting. Pertama, sosialisasi zakat, infak dan sedekah dengan membangun 

brain awareness kepada para pengunjung akan pentingnya berbagi dan 

memberi. Kedua, penggalangan dana dari para pengunjung dengan membuka 

layanan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf serta hibah. 

Sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung Sebelum melaksanakan kegiatan fundraising, team dari 

fundraising mereka akan membuat atau mengumpulkan data muzakki 

tersebut, setelah itu mereka akan mencari tahu penghasilan si muzakki 
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tersebut, setelah itu dari team fundraising dari mereka akan membuat surat 

himbauan untuk berzakat, infak, sedekah. 

Menurut penulis, dengan adanya pendataan muzakki ini diharapkan 

tidak ada tumpang tindih di antara sesama lembaga pengelola zakat. Dan 

mereka bisa saling melengkapi antar lembaga. Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung bisa mengetahui jalur-jalur wilayah kerjanya, 

sedemikian rupa dengan Lembaga Amil Zakat swasta, bisa membantu 

BAZNAS dalam rangka penghimpunan dan penyaluran zakat di daerah-

daerah yang belum dimasuki oleh Badan Amil Zakat Nasional.    

Mengenai pola schedule yang dibuat oleh BAZNAS dalam 

menjalankan fundraising nya yaitu BAZNAS menggunakan pendataan 

setelah itu baru dilakukan penjemputan. Sedangkan mengenai target 

pengumpulan dana dalam setahun pada tahun 2018 ini BAZNAS 

mentargetkan sekitar 2 Milyar, dan sekarang terkumpul 800 Juta. Mengenai 

yang harus dilakukan untuk memenuhi target yang sudah direncanakan 

tersebut adalah BAZNAS terus menerus bekerja keras untuk selalu 

mengingatkan para muzakki, jadi di dalam menjalankan penghimpunan dana 

ini harus dengan kesungguhan agar target bisa tercapai. 

Untuk target pengumpulan dana yang ada di Lembaga Amil Zakat 

Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung tiap-tiap individu berkisar 

antara 2,5 juta sampai 3 juta minimal dalam setiap bulannya. Sedangkan 

untuk karyawan yang mencapai target dalam tiga bulan berturut-turut maka 
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akan diberikan reward atau penghargaan untuk mereka, di antaranya yang 

paling tinggi adalah kami berikan umroh gratis untuk mereka. 

Untuk memenuhi target yang sudah direncanakan tersebut, Lembaga 

Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung melakukan 

kunjungan ritel minimal 10 tempat dalam 1 hari, kemudian ada lagi dengan 

melakukan canfasing atau silaturrahmi dengan cara bersama-sama yang 

dilakukan dua kali dalam tiap bulannya, kemudian juga membuat surat 

audiensi serta surat izin presentasi untuk lembaga-lembaga terkait yang akan 

diajak kerjasama, dan juga mereka memanfaatkan sosial media seperti 

facebook, instagram, whatsapp dan lain sebagainya guna mengedukasi dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program-program dari 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. 

Menurut penulis, meskipun lembaga pengelola zakat adalah lembaga 

yang bergerak di sektor nirlaba namun tetap harus mempunyai target demi 

menjaga eksistensi lembaganya, setiap tahun nya target yang dicanangkan di 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan di Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung selalu meningkat 

dari tahun sebelumnya, dan Alhamdulillah target tersebut selalu tercapai, 

dengan semakin besarnya dana zakat yang dihimpun diharapkan dana yang 

disalurkan juga semakin meningkat tiap tahunnya serta membawa manfaat 

yang besar bagi mustahik atau penerima zakat. 

Sedangkan mengenai pola pembagian tugas yang dilakukan dalam 

fundraising yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung 
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mereka membagi perumusan dan tugas kerja penghimpunan yaitu yang 

pertama, divisi penghimpunan publik. Divisi ini bertanggung jawab untuk 

mengelola setiap aktifitas penghimpunan yang sasarannya adalah masyarakat 

umum di perkotaan, team ini bertanggung jawab atas kelancaran aktifitas 

publik. Rincian kerjanya meliputi penambahan lokasi penghimpunan, serta 

maintenance relasi. 

Kedua, divisi penghimpunan corporate. Divisi ini bertanggung jawab 

untuk melaksanakan penghimpunan ke perusahaan-perusahaan serta 

bertanggung jawab untuk mendapatkan dana CSR (Corporate Social 

Responsibility), dari setiap perusahaan yang telah ditentukan untuk aktifitas 

penghimpunan, agar dana tersebut bisa digunakan untuk kemanfaatan umat. 

Ketiga, Divisi Media Relation, divisi ini berfungsi untuk mensosialisasikan 

pentingnya zakat, infak, sedekah dengan mengajak para donatur untuk 

berbagi dan juga menyadarkan donatur akan pentingnya berbagi.  

Aktifitas ini gencar dilakukan di media-media sosial online dan juga 

sarana-sarana lainnya. Di antara tugas pokok nya yaitu mensukseskan 

promosi asrama-asrama yatim  dan menjaga brand image semua asrama. 

Keempat yaitu divisi CRM (Customer Relation Management), divisi ini 

bertugas untuk melakukan penindaklanjutan kepada para donatur, baik 

dengan memberitahukan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan kepada 

para donatur agar kepercayaan donatur tetap terjaga dan terus menitipkan 

amanah hartanya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Tulungagung. 
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Pola pembagian tugas yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat 

Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung adalah melakukan maping 

atau pembagian tempat, jadi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung itu mempunyai 2 tempat area tugas yaitu di 

Tulungagung dan di Trenggalek, dikarenakan di Trenggalek masih belum ada 

cabang dari Yatim Mandiri, setelah ditentukan pembagian tempatnya 

kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu siapa yang bagian menghimpun 

dana, dan siapa yang bagian menyalurkan dana. 

Di antara 2 bagian tersebut nantinya juga ada yang akan mensurvey 

siapa yang akan dijadikan muzakki atau donatur serta yang akan dijadikan 

sebagai mustahik atau penerima dana zakat tersebut. Kemudian nanti juga 

akan ada bagian yang menyeleksi, jadi semisal untuk program beasiswa 

kuliah di STAINIM, akan kami seleksi dari calon penerima yang benar-benar 

membutuhkan dan berminat, itu kami lakukan supaya tidak ada kesalahan 

dalam hal penyaluran. 

Menurut penulis, memang pola pembagian tugas yang ada di Badan 

Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung ini ada kesamaan dan memang secara umum dibagi 

menjadi dua bagian yaitu penghimpunan dan penyaluran. 

Sumber daya manusia merupakan hal yang urgent tidak terkecuali 

dalam lembaga pengelola zakat semacam Badan Amil Zakat Nasional dan 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. 

Mengenai jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
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Kabupaten Tulungagung pada dasarnya masih kekurangan SDM, tetapi 

program-program BAZNAS tetap bisa berjalan. Untuk saat ini, Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung masih mempunyai satu orang 

fundraiser, berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung yang sudah mempunyai sepuluh orang fundraiser. 

Mengenai standar yang diterapkan dalam fundraising yang ada di 

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri Kabupaten Tulungagung untuk aktifitas karyawan adalah sikap 

Islami, berakhlakul karimah, dan bisa dipercayai oleh Muzakki. Kemudian 

standar laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109 yang akuntabel dan 

dapat dipertanggugjawabkan. Oleh karena itu laporan keuangan BAZNAS 

dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung 

tahun 2017 yang telah diperiksa oleh auditor indepeden mendapat prediksi 

wajar tanpa pengecualian. 

Mengenai pola penggerakan dan koordinasi yang dipakai dalam 

pelaksanaan fundraising dari Badan Amil Zakat Nasional dan juga Lembaga 

Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung sangat 

memperhatikan attitude yang Islami, sehingga para karyawan selalu 

diarahkan untuk sholat lima waktu dengan berjama’ah serta menunjukkan 

perilaku-perilaku mulia untuk memberikan teladan dan mendapat 

kepercayaan tinggi dari para donatur. 

Pola koordinasi yang dilakukan oleh divisi penghimpunan BAZNAS 

dan Yatim Mandiri berupa meeting, dan juga koordinasi via media sosial 
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ataupun telepon. Koordinasi selalu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih 

tugas dan misunderstanding antara karyawan di BAZNAS dan Yatim 

Mandiri. Mengenai cara monitoring yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

fundraising sebenarnya dari Kepala Divisi Penghimpunan setelah itu baru ke 

Manager Penghimpunan. 

Namun untuk BAZNAS dikarenakan sumber daya manusianya untuk 

fundraising juga masih kurang jadi yang melakukan monitoring adalah 

langsung Direktur. Sedangkan di Yatim Mandiri juga ada laporan setiap 

harinya dari masing-masing karyawan utamanya para fundraiser. 

Mengenai pelaksanaan evaluasi dari Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung bisa dievaluasi secara rutin dalam jangka waktu satu 

bulan. Kemudian dibahas bersama mengenai kendala-kendala yang dihadapi 

untuk dicarikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya 

evaluasi tahunan dilaksanakan untuk mengukur pencapaian-pencapaian dari 

target yang telah diterapkan, apakah mencapai target atau tidak, apa kendala 

terbesar yang dihadapi, dan apa yang bisa diambil dari peristiwa selama satu 

tahun ini, untuk dijadikan bekal dan pengalaman dalam menyusun dan 

merencanakan program di tahun selanjutnya. 

Sedangkan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung kinerja karyawan bisa dievaluasi secara rutin dalam 

jangka waktu satu bulan. Namun di sana juga sering melakukan evaluasi satu 

kali dalam seminggu kadang hari Jum’at kadang hari Sabtu melakukannya. 
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Kemudian dibahas bersama mengenai kendala-kendala yang dihadapi untuk 

dicarikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Selanjutnya evaluasi tahunan dilaksanakan untuk mengukur 

pencapaian-pencapaian dari target yang telah diterapkan, apakah mencapai 

target atau tidak, apa kendala terbesar yang dihadapi, dan apa yang bisa 

diambil dari peristiwa selama satu tahun ini, untuk dijadikan bekal dan 

pengalaman dalam menyusun dan merencanakan program di tahun 

selanjutnya 

Mengenai nama-nama pengurus yang ada di team fundraising dari 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sementara ini nama-

nama pengurus yang ada di divisi fundraising masih satu orang. Namun orang 

tersebut bertanggungjawab dengan Wakil Ketua I yaitu Bapak H. Budianto. 

Untuk ke depan insyaAllah akan ada rekruitmen dari Pimpinan untuk 

menambah jumlah karyawan khususnya bagian fundraising. Sedangkan untuk 

saat ini Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung mempunyai sepuluh orang fudraiser. 

Mengenai cara menentukan waktu dan lokasi ketika proses 

fundraising di BAZNAS dan di Yatim Mandiri dilaksanakan di tempat-

tempat yang telah ditentukan. Metode opentable biasanya dilaksanakan di 

tempat-tempat ramai, seperti mall, festival, dan lain-lain. Adapun pelaksanaan 

penghimpunan secara langsung waktunya fleksibel, begitupun dengan metode 

DBD (Donatur Bawa Donatur), metode ini waktunya tidak pasti namun telah 

terbukti efektif dan efisien. 
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Yang terakhir mengenai implementasi yang ada di Badan Amil Zakat 

Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung mengenai metode yang digunakan dalam kegiatan fundraising 

dilakukan adalah secara direct ataupun indirect. Metode direct dilaksanakan 

dengan cara memanfaatkan link-link donatur BAZNAS dan Yatim Mandiri, 

baik yang sudah menjadi donatur tetap ataupun temporer. Kemudian metode 

indirect dilaksanakan dengan membuat program yang bisa menarik minat 

donatur dan juga memberikan kesadaran kepada donatur akan pentingnya 

kepedulian terhadap sesama. 

B. Implementasi Transparansi Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri 

Tulungagung Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaganya 

Proses pembuatan laporan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung tersebut pertama-tama menyeleksi dana-dana yang masuk 

termasuk ke dalam dana zakat, atau infak, atau sedekah, wakaf atau hibah. 

Setelah itu di jumlah tiap-tiap kategori tersebut. Kemudian disesuaikan 

dengan pengeluaran untuk program-program yang sudah terealisasi termasuk 

untuk amil dan operasional. Jumlah penerimaan dikurangi jumlah penyaluran, 

maka akan diketahui saldo akhir tiap bulannya. 

Mengenai yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut ke 

dalam laporan keuangan adalah jumlah penerimaan dana zakat beserta jumlah 

penyalurannya sesuai program-program yang ada, kemudian jumlah 

penerimaan dana infak dan sedekah beserta penyalurannya, dana zakat fitrah 

beserta penyalurannya, serta sumber dana yang berasal dari APBD karena 



198 

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. 

Mengenai tanggapan dari masyarakat setelah mengetahui hasil laporan 

keuangan tersebut mereka bisa semakin loyal, dan bahkan bisa menambah 

jumlah donasinya serta merekomendasi orang-orang terdekatnya untuk sama-

sama menjadi donatur. 

Proses pembuatan laporan di Yatim Mandiri pertama-tama menyeleksi 

dana-dana yang masuk termasuk ke dalam dana zakat, atau infak, atau 

sedekah, wakaf atau hibah. Setelah itu di jumlah tiap-tiap kategori tersebut. 

Kemudian disesuaikan dengan pengeluaran untuk program-program yang 

sudah terealisasi termasuk untuk amil dan operasional. Jumlah penerimaan 

dikurangi jumlah penyaluran, maka akan diketahui saldo akhir tiap bulannya 

Kemudian mengenai aplikasi yang digunakan oleh BAZNAS untuk 

menyusun laporan keuangan tersebut menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem 

Informasi Manajemen BAZNAS) yang merupakan aplikasi yang sudah 

direkomendasikan oleh BAZNAS pusat, sedangkan di Yatim Mandiri 

menggunakan aplikasi ODO untuk tahun 2017 kemarin dana penerimaan 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung yang berasal dari dana zakat, infak, 

sedekah, hibah serta wakaf berjumlah Rp. 7.300.017.146 sedangkan total 

penyaluran kami adalah Rp. 6.949.284.679. 

Dan dalam kaitannya pembuatan laporan keuangan ini membutuhkan 

dua pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

kaitannya pembuatan laporan keuangan yaitu pihak internal yang terdiri dari 

direktur, bendahara, serta fundraiser, sedangkan pihak eksternal adalah 
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Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Pusat serta 

masyarakat yang peduli. Begitu juga yang dilakukan oleh Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. 

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri Kabupaten Tulungagung utamanya masalah laporan keuangan itu 

sudah teraudit dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari akuntan 

publik atau auditor dan ini sudah diumumkan melalui situs BAZNAS Pusat 

serta media cetak serta elektronik. 

Dalam kaitannya menjaga aspek transparansi yang ada di Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ini, BAZNAS menggunakan banyak 

cara yaitu melalui pemberian kuitansi kepada muzakki yang membayarkan 

zakatnya, kemudian diberikan buletin yang berisikan tentang kegiatan-

kegiatan yang dilakukan setiap bulan, kemudian di situ juga ada laporan 

keuangannya setiap bulan juga, berapa dana yang terkumpul dan yang sudah 

kita salurkan dalam 1 bulan itu, jadi para muzakki itu bisa mengetahui aliran 

dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung 

dengan baik. 

Kemudian mereka juga memanfaatkan teknologi yang ada sekarang 

ini, semisal memasukkan di dalam website mereka, kemudian di lembaga 

cetak dan elektronik semisal Koran dan lain sebagainya. Untuk menjaga 

transparansi lembaga ini, mereka juga melakukannya melalui forum rapat 

dengan Unit Pengumpul Zakat atau UPZ, kemudian mereka juga melakukan 

audit, yang dari hasil audit tersebut dilaporkan kepada Badan Amil Zakat 
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Nasional yang ada di Propinsi kemudian kepada Badan Amil Zakat Nasional 

yang ada di pusat. 

Mengenai kebijakan yang termasuk dalam wilayah transparansi yang 

ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sangat terbuka 

sekali jika ada para akademisi atau praktisi yang ingin meneliti, meminta data 

kepada mereka, selama untuk kemaslahatan maka akan dilayani. Selain itu 

juga kebijakan yang termasuk ke dalam wilayah transparansi ini adalah 

penggajian karyawan, laporan keuangan kepada para muzakki, serta kebijakan 

kebijakan yang bisa kami susulkan sewaktu-waktu. 

Sedangkan dari Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung selalu 

berusaha untuk transparan dalam segala hal, dan ini juga diharapkan semua 

karyawan yang ada di Yatim Mandiri pada umumnya dan yang ada di cabang, 

seperti yang ada di Tulungagung ini khususnya bisa senantiasa menjaga aspek 

transparansi ini, dikarenakan ketika sebuah lembaga mampu menjaga 

transparansi ini serta mampu menjaga amanah para muzakki, bukan tidak 

mungkin kedepannya Lembaga Yatim Mandiri ini akan terus maju dan bisa 

menjaga eksistensinya itu. 

Yang pertama kali ditekankan adalah transparan masalah keuangan, 

jadi masalah keuangan seperti halnya total pemasukan, total penyaluran, serta 

gaji karyawan pun juga harus transparan, karena meskipun pengelola zakat, 

namun tetap termasuk ke dalam lembaga keuangan meskipun yang bergerak 

di sektor nirlaba. 
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Selain masalah keuangan tersebut, Yatim Mandiri Kabupaten 

Tulungagung dalam rangka mengembangkan lembaga ini juga membuka 

lebar kepada para akademisi maupun praktisi yang ingin melakukan 

penelitian ataupun pengabdian di Yatim Mandiri ini, mereka memberikan 

data-data yang mereka perlukan. Selama untuk kebaikan, maka mereka akan 

dengan senang hati membantu. Selain itu mereka juga akan terus transparan 

ketika melakukan perekrutan karyawan baru, dan diharapkan dari para 

mahasiswa yang sudah diwisuda ketika ingin melamar di Yatim Mandiri akan 

diberi mereka kesempatan juga. 

C. Kendala Dalam Menerapkan Fundraising Dan Transparansi Di Badan 

Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung 

Kendala yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional serta di Lembaga 

Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung itu juga 

beraneka ragam. Kendala yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Tulungagung adalah jumlah karyawan utamanya yang berposisi 

sebagai fundraiser masih kurang, selain itu belum mampu mengembangkan 

produk-produk baru yang lebih inovatif, kemudian para karyawan yang ada 

belum sepenuhnya paham mengenai bisnis yang sesuai Syari’ah, dan yang 

terakhir kendala yang dihadapi adalah masih minimnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung kepada 

masyarakat. 

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung adalah masih banyak para 
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masyarakat aghniya’ yang belum mengenal baik dengan Yatim Mandiri, 

kemudian masih banyak para aghniya’ yang belum memiliki kesadaran untuk 

mengeluarkan zakatnya, selain itu ternyata Yatim Mandiri belum menjadi 

pilihan utama para muzakki dalam mengeluarkan dana zakatnya dikarenakan 

banyaknya lembaga zakat yang bermunculan, dan kendala yang terakhir 

adalah Yatim Mandiri sebagian karyawannya belum memahami tentang 

manajemen keuangan yang baik serta sesuai dengan Syari’ah.   

D. Solusi Menyelesaikan Kendala Dalam Menerapkan Fundraising Dan 

Transparansi Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung 

Solusi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung adalah dalam waktu dekat akan menambah jumlah karyawan 

yang memiliki pengalaman serta pengetahuan terkait sistem Syari’ah, 

kemudian akan mencoba mengembangkan produk yang baru sesuai dengan 

kebutuhan mustahik yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung serta mencoba memberikan solusi dengan cara memberikan 

pelatihan kepada para karyawan agar pemahaman mereka mengenai bisnis 

Syari’ah dapat meningkat, serta BAZNAS akan terus berupaya melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait zakat serta pendayagunaannya. 

Sedangkan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Kabupaten Tulungagung solusinya adalah memang harus meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, 

kemudian perlu adanya kerjasama antara Yatim Mandiri dengan tokoh 

agama, selain itu mempertahankan serta meningkatkan nama baik Yatim 
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Mandiri Tulungagung di masyarakat supaya Yatim Mandiri bisa menjadi 

pilihan utama para muzakki. Dan juga mengikutkan para karyawan untuk 

mengikuti pelatihan atau workshop guna menambah pemahaman mereka.  


