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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas
keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan
pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek
keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari
tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan
aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan,
antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini
menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.
<br />
<br />
Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial,
yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi
kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga
pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek
kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.
<br />
<br />
Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara
memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan
miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi
dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara
berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan,
masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala
bentuk ketimpangan sosial.
<br />
<br />
Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu
model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan
model tradisional.
<br />
Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model

birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana
zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu
berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara
profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan
infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat
kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti.
<br />
<br />
Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap
dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa
dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai
dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan
fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan
transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu
dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.
<br />
<br />
Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan
jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek
manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program
pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

