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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi  

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut:  

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث  

 jim j Je ج

h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح  

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ  

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص



xii 

Lanjutan 

1 2 3 4 

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

ai ‘ apostrof terbalik‘ ع  

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y Ye ى

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 kasrah I i اَ 

 d}ammah U u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya Ai a dan i ـَىْ 

 fath}ah dan wau Iu i dan u ـَوْ 

Contoh: 

 kaifa : َكـي ـفَْ

ْلَْ  haula : هَـو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى ...َْْْْا ...َْ  
fath}ah dan alif atau 

ya 
A a dan garis di atas  

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ـى

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas   ـُــو

 

Contoh: 

 ma>ta : ما ت  

 <rama : ر م ى 

 qi>la : ِقْيل  

ْوت    yamu>tu : َي 
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4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi  untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans -literasinya 

adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : ر ْوض ة األ ْطف الِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا ْلم ِديـْن ة ا ْلفاِضل ة  

 al-h}ikmah :  ا حِلْكم ة  

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّْ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh: 

 <rabbana : ر بّنا     

 <najjai>na : َن َّْينا  

 al-h}aqq : ا حل ق  

 al-h}ajj : ا حل ّج   

 nu“ima : نـ ّعم    

 aduwwun‘ : ع د وٌّ  

Jika huruf ْى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ِلىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ْْال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al -, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi -kutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar ( -). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :   ْمس  ا لشّ 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  : ا لزَّلز لة    

 al-falsafah  : ا لف ْلسف ة   

 al-bila>du  : ْْ ا لبال د   

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : أتم ر ْون  

ْوء    لنَـّ ا  : al-nau’ 

 syai’un : ش ْيءٌ  

 umirtu : أ ِمْرت  
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata -kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (للاه) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli -terasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِاللاِْ di>nulla>h ِدين  للاِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [ t]. Contoh: 

ْم ِفْ ر مح ِة للاِ ه    hum fi> rah}matilla>h 

 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah:  

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
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Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 
SM = Sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data  

t.p.    =  tanpa penerbit  

t.t.   =  tanpa tempat  

t.th.   =  tanpa tahun  

w.   =  wafat tahun  

 



ABSTRACT 
 
Name  : Asriana 
Reg. Number : 80500218012 
Department : Sharia Economic 
Thesis Tittle : The Community Economic Empowerment Based on Islamic 

Philanthropy Concept Through ZIS Activities at Wahdah 
Inspirasi Zakat (WIZ) in Makassar 

 
This study discusses the community economic empowerment based on 

Islamic philanthropy through ZIS activities at Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar. 
The major purposes of this study consisted of three, namely: To investigate the 
implementation of community economic empowerment through ZIS activities at 
Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), to investigate the optimization of the community 
economic empowerment based on Islamic philanthropy concept at Wahdah Inspirasi 
Zakat (WIZ), and to analyze the implementation of the Islamic philanthropic 
movement on the welfare of people (mustahik) at Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) in 
Makassar. 

The methodological approach used in this research was descriptive qualitative 
research method by using phenomenological research approach. The 
phenomenological approach was conducted to allow the researcher to effectively 
describe various phenomena occurring on the practices of Islamic philanthropy 
concept of Zakat at Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) in the empowerment of 
community’s economy. The data collection methods used in this study were 
observation and interviews. The interviews were conducted with 6 informants in 
which 3 informants were from the management of WIZ, while 3 other informants 
were the mustahik, namely the BUM recipients.  

The findings of this study indicated that the economic empowerment 
programs conducted by Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) were in the forms of Micro 
Business Assistance (BUM) and Group Economic Empowerment (the utilization of 
commodities in agricultural, farm, and fishery sectors). The programs were carried 
out by utilizing Zakat, Infaq and Alms (ZIS) from zakat contributors. Despite the 
occurrence of various programs, it was evident from this research that BUM program 
remained the major program conducted by WIZ in which the implementation ot other 
programs could be considered to be less optimal. However, it was also apparent from 
this research that living standards of mustahik had increased as they obtained 
assistances from BUM program. Nevertheless, further efforts need to be done in order 
for mustahik to be able to run their own business so that they could own their own 
money and fullfil their financial needs in the future.  

As an implication, this research attempted to explain only a small part on the 
concept of economic empowerment based on Islamic philanthropy. Therefore, it is 
expected that further research could be conducted by investigating a broader 



institutional focus with different issues and themes. In addition, it is also expected 
that this research could be used as a refernce by policy makers to regulate roles and 
policies in order to enhance the economic empowerment of various communities in 
Makassar. 

 
Key Words: Economic Em, ZIS, Islamic Philanthropy, Welfare 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan filantropi Islam dari masa kemasa merupakan potret tumbuh 

suburnya filantropi Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertumbuhan 

filantropi semakin marak di kalangan kaum muslimin Indonesia.1Islam menampilkan 

dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari 

doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits yang dimodifikasi 

dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, dan sedekah 

muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja. Karena itu, filantropi Islam dapat juga diartikan sebagai pemberian 

karitas (charity) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan 

sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.2 

Filantropi merupakan suatu konsep yang terdapat dalam Islam, yang bertujuan 

untuk kebaikan (al-birr). Melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat 

yang berbeda-beda, idea atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi 

suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara 

masyarakat.3 Sejauh ini filantropi Islam, hubungan pemberi dan penerima bukan 

untuk melangengkan relasi superior-inferior, melainkan lebih pada kemitraan, 

                                                           

1 Sulkifli, Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di 
Indonesia, Journal of Social-Religion Research, 3, No. 1, 2018. h. 2 

2 Anang Wahyu, Filantropi Islam  Sebagai Stabilitas Kehidupan, Jurnal Studi Agama Islam, 
10, No. 1, 2017. h.1 

3 Abdiansyah Linge, Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi, 1 No. 2, 2015. h. 
155 
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partnership, sehingga hubungan dalam keseimbangan dan kesetaraan, dan karenanya 

dapat dihindarkan pemberian yang disertai pesan-pesan tertentu, karena itu 

kelompok-kelompok masyarakat perlu kritis agar dapat mendorong efektivitas peran 

dan tanggung jawab Negara. Filantropi memiliki nilai-nilai positif yang dibiasakan 

dengan melakukan aktifitas memberi atau berderma di dalamnya. Kebiasaan juga 

merupakan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus tanpa terputus untuk 

menjadi pola hidup yang teratur. Kebiasaan baik yang dilakukan semenjak dini akan 

berdampak positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dengan berawal dari sebuah 

paksaan, kebiasaan akan menjadi terlatih dengan sukarela. 

Sejatinya filantropi merupakan kultur masyarakat yang menjadi pola hidup 

dalam hal melakukan kebaikan. Bagi umat Islam menolong sesama tanpa pamrih 

merupakan ajaran agama, hidup bermasyarakat juga harus saling bermanfaat bagi satu 

sama lain. Gotong royong dan berderma keduanya merupakan salah satu bagian dari 

aktualisasi gerakan filantropi. Filantropi dalam diri seseorang timbul atas dasar 

kesadaran dari hati nurani tanpa paksaan pihak manapun, sehingga timbul sebuah 

motivasi untuk bergerak memperbaiki keadaan demi kemaslahatan umat yang lebih 

baik. 

Negara Indonesia saat ini banyak berdiri lembaga atau organisasi filantropi 

yang berbasis keagamaan di bawah pemerintah dan bergerak sesuai undang-undang 

yang ada seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil 

Zakat Daerah). Selain itu terdapat juga lembaga yang didirikan oleh organisasi 

masyarakat/Ormas yaitu LAZIZ (Lembaga Amal Zakat Infaq Sedekah).4 Beberapa 

                                                           

4  Hilman Latief, Poitik Filantropi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). 
h. 17 
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tahun belakangan, tumbuh LAZIZ diberbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah 

Yayasan Dompet Dhua‟fa (YDD) dan Posko Keadilan Peduli Umat (PKPU). Kedua 

lembaga ini menjadi pionir LAZIZ dan mengaplikasikan manajamen modern. 5 hal ini 

didukung oleh muslim yang memiliki misi dakwah yang kuat dan dalam beberapa 

aspek terkait gerakan filantropi. 

Perkembangan lembaga filantropi Islam yang sedang berlangsung di 

Indonesia menjadi menarik untuk di kaji dan dianalisa lebih mendalam. 

Tersimpannya potensi sosial-ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung akan 

menjadi magnet dalam mengekplorasi program-program filantropi. Realita yang tidak 

dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk 

kurang lebih berjumlah 237 juta penduduk masih terlampau banyak penduduk 

Indonesia yang hidup dibawah kondisi kurang mendapatkan keberuntungan 

(miskin).6 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan setiap 

tahun. Meski jumlah penduduk miskin selalu meningkat akibat pertumbuhan 

penduduk, namun secara persentase mengalami penurunan setiap tahun. Angka 

kemiskinan nasional pada tahun 2019 mencapai 9,41 persen, sedangkan Sulawesi 

Selatan sedikit berada dibawah Indonesia yakni 8,69 persen dan di Kota Makassar 

menempati peringkat pertama terendah di Sulawesi Selatan sebesar 4,28 persen 

dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 65.060 jiwa.7 Upaya ini perlu dijadikan 

                                                           

5 Chaider S, Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Revitaliasasi Filantropi Islam. h. 21 
6 Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui 

Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga), Jurnal 
penelitian Sosial keagamaan, 10, No. 2, 2016. H. 475 

7 https://makassarkota.bps.go.id/publication.html. Diakses pada tanggal 11 Februari 2019.  

https://makassarkota.bps.go.id/publication.html
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sebagai potret dalam mengatasi kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat sebagai gerakan filantropi Islam. 

Hasil survey “filantropi Islam untuk keadilan sosial di Indonesia” menemukan 

bahwa 99,3% muslim di Indonesia melakukan kedermawanan sosial baik berupa 

pemberian sumbangan uang dan barang maupun sumbangan waktu dan tenaga. 

Sedekah berupa uang diberikan oleh 93,60% Muslim, zakat fitrah dibayarkan oleh 

98,50% (muslim termasuk di dalamnya yang berekonomi lemah), zakat mal 34,70%, 

dan waqaf 22,80%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa potensi filantropi Islam ini 

sangat besar dan sudah membantu penduduk miskin dan membiayai sebagian besar 

kegiatan sosial keagamaan.8 

Berdasarkan data Forum Zakat Indonesia (FOZ), ternyata dana zakat, infak 

dan sedekah terkumpul tahun 2005 sebesar 300 milyar rupiah dan pada bulan Oktober 

2006 terkumpul dana ZIS 240 milyar rupiah selain itu terkumpulnya dana dari 

ZISWAF sebesar 250 milyar rupiah 80 % nya adalah dana zakat yang 50 % dananya 

diterima saat bulan Ramadhan, artinya stagnasi ZIS di Indonesia menjadikan „PR‟ 

tersendiri untuk segera dikembangkan dan dikelola secara baik. Jika hal ini dibiarkan 

maka potensi dana ummat ini akan menjadi bumerang bagi umat Islam yang 

sungguh-sungguh menyosialisasikan pentingnya zakat, infak dan sedekah.9 

Selain itu potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan 

mencapai 3,4 persen dari total PDB atau sekitar Rp 217 triliun. Potensi penerimaan 

zakat ini bersumber dari berbagai sektor seperti perusahaan swasta, rumah tangga, 

                                                           

8 Amelia Fauziah, Reliogious Giving Di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam, Jurnal 
Penelitian dan kajian keagamaan, No. 69 , 2010. h. 55 

9 Zaenal Abidin, Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik 
Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang, SALAM: Jurnal Studi 
Masyarakat Islam, 15, No. 2, 2012. h. 198 
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BUMN, serta tabungan dan deposito. Tetapi potensi zakat yang digambarkan di atas 

belum didukung pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Dilihat dari data 

penghimpunan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2016, zakat, 

infaq, dan sedekah (ZIS) yang berhasil terhimpun baru mencapai sekitar 5 triliun 

rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi 

antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Meskipun masih terdapat 

kesenjangan yang tinggi antara potensi dan realisasi, kesadaran masyarakat untuk 

berzakat melalui OPZ tercatat terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan 

penghimpunan ZIS secara nasional sekitar 20.06% tiap tahun. Peningkatan 

pertumbuhan penghimpunan ZIS ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Penghimpunan dana ZIS 

nasional yang meningkat seiring pula dengan peningkatan pertumbuhan 

penyalurannya. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018) menyebutkan penyaluran 

ZIS secara nasional pada tahun 2016 mencapai 2,931 triliun rupiah. Dengan kata lain, 

tingkat daya serapnya mencapai 58,42 persen. Hal ini dapat diartikan penyerapan 

dana oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dinilai cukup efektif.10 

Melalui tatanan sistem hukum di Indonesia, dana filantropi kini telah diatur 

dengan payung hukum tersendiri. Untuk masalah zakat didasarkan UndangUndang 

No 23 Tahun 2011 Tentang Pegelolaan Zakat dengan legitimasi Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang 

                                                           
10 Ilyasa Aulia Nur Cahya, Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan 

Mustahik, Sultan Agung Fundamental Research Journal, 1, No. 1, 2020.  
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berkedudukan di ibu kota negara yang tugas utamanya mengurus dan 

mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia.11 

Maka jika praktek filantropi bisa dilakukan secara professional dan lebih 

diarahkan ke pemberdayaan, maka manfaat filantropi Islam bisa lebih maksimal lagi 

untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong keadilan sosial. Selain itu kelahiran 

nilai-nilai filantropi ini adalah menjawab permasalahan publik yang ada ditengah-

tengah masyarakat dengan ciri khas program yang berkelanjutan, bergerak di ranah 

makro, menyelesaikan problem di tingkat struktur dan mengubah sistem.12 Melalui 

konsep filantropi Islam tersebut umat Islam paham betul tentang bagaimana 

kemaslahatan itu bisa lestari dan terlaksana agar tidak ada kesenjangan antara si kaya 

dan si miskin. Nilai-nilai filantropi Islam ini sangat dibutuhkan pada era kini, karena 

sangat berkurangnya kesadaran moral untuk saling menolong, dan menjadikan 

manusia terkotak-kotakkan pada keadaan. Padahal jika kesadaran dalam menjalankan 

konsep filantropi Islam ini bisa terus- menerus dan meningkat, tidak di pungkiri akan 

meningkatnya kesejahteraan di muka bumi.13 

Filantropi Islam adalah ajaran menyemangati kegiatan komunitas manusia 

(umat Islam) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat 

”memberi” seperti perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat, infak, sedekah, 

wakaf dan instrument lainnya yang bersifat social. Bisa dipastikan filantropi Islam ini 

dapat dipraktekkan sejalan dengan adanya muslim di Indonesia karena zakat 

                                                           

11 Siti Nurhayati dan Nurjamil, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui 
Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah 
Darussalam Ciamis), Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1, No. 1, 2019. h. 46 

12 Zaenal Abidin, Manifestasi... h 200 
13 Anang Wahyu, Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan. Jurnal Studi Agama Islam, 

10, No. 1, 2017. h. 181 
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merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim 

untuk melaksanakannya.14 Untuk mendukung program tersebut, pemerintah terus 

mengupayakan untuk menggali potensi ekonomi yang ada, salah satu potensi 

ekonomi yang saat ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah adalah Zakat, Infak, 

dan Sedekah (ZIS) yang kemudian dalam hasanah kebudayaan Islam lebih dikenal 

dengan sebutan dana filantropi atau dana kebajikan.15 

Pengelola filantropi bisa ditangani oleh banyak pelaku, mulai dari negara 

dengan mendirikan dan mengelola Badan Amil Zakat, Masyarakat sipil, seperti 

pendirian dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Rumah Zakat, Rumah Wakaf, dan 

dapat pula korporasi atau perusahaan dalam bentuk dan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Namun persoalan yang dihadapi umat Islam negeri ini bukan pada 

jumlah lembaga pengelola filantropi, tetapi apakah dengan meningkatnya 

kedermawanan umat Islam dapat menjadi pendorong perubahan pada tingkat 

individual dan kolektif itu. Maka disinilah letak pentingnya distribusi dan 

pemanfaatan dana Filantropi Islam untuk kesejahteraan sosial pada bidang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

Organisasi yang bernafaskan agama lebih populer sebagai tujuan 

kedermawanan dibandingkan organisasi yang tidak mengatasnamakan agama, seperti 

organisasi perempuan, perkumpulan seni, organisasi lingkungan hidup, organisasi 

HAM, dan organisasi buruh. Hampir semua responden (yang menyumbang 

organisasi) meyumbang keorganisasi keagamaan seperti mesjid dan ormas 

keagamaan (94%) dan sebagian besar (61%) menyumbang keperkumpulan pengajian. 

                                                           

14 Amelia Fauzia, Religious Giving di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam, Jurnal 
Penelitian dan Kajian Keagamaan. No. 69. 2010. h. 55 

15 Siti Nurhayati dan Nurjamil, Model Pemberdayaan…. h. 46 
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Kecendrungan  muslim untuk berderma kepada organisasi keagamaan cukup tinggi 

ini juga sejalan dengan pandangan muslim bahwa institusi maupun organisasi 

keagamaan lebih terpercaya dalam menyalurkan bantuan dibandingkan institusi non 

keagamaan. Disamping itu ada pandangan bahwa sumbangan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan keagamaan lebih utama dibandingkan dengan yang tidak ada 

konteks keagamaan.16 

Organisasi keagamaan yang terpercaya dalam menyalurkan bantuan yaitu 

Wahdah Islamiyah yang prakteknya sangat cair, dakwahnya santun dan komunikasi 

publiknya sejuk. Menurutnya jika komunikasinya baik dan sejuk, semua bisa 

menerima dan mungkin malah membantunya.17 Kemudian dalam prakteknya 

kehadiran lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dibawahi oleh ormas tersebut 

mampu merealisasikan salah satu misinya yaitu mewujudkan ekonomi Islami. 

Kehadiran WIZ bertujuan untuk menghadirkan semangat baru dan memaksimalkan 

pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Dalam sambutanya ketua pengurus harian DPP 

Wahdah Islamiyah Ustadz Rahmat Abdurahman mengatakan “kita harus optimis, 

kedepan WIZ bisa menjadi tulang punggung kita dalam mengelola dana umat”.
18 

Lembaga filantropi ini makin menunjukkan signifikansinya, diantaranya 

karena perannya dalam mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam bidang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan “memberi” dalam berbagai 

bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan 

atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan 

                                                           

16 Amelia Fauziah, Reliogious Giving…h. 56 
17 Wakhid Sugiyarto, Al Wahdah Al Islamiyah: Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan, 

Jurnal Multikultural & Multireligius,  12, No. 1. 2013. h. 90 
18 Wahdah.or.id (Official Website Wahdah Islamiyah) di Akses tanggal 20 September 2020.  
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kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Ziswaf agar 

produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiknya.  

Lembaga filantropi berbasis keagamaan tersebut juga menyalurkan dana-dana 

sosial dengan cara yang beragam, mulai dari pelayanan kesehatan untuk keluarga 

tidak mampu, pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa dan pelatihan 

keterampilan praktis.19 Melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, 

Wahdah Inspirasi Zakat merupakan salah satu lembaga filantropi berbasis keagamaan 

yang mampu menyalurkan danayang terprogram dan ditujukan untuk masalah sosial 

yang berkepanjangan, karena istilah filantropi dipakai karena dibelakangnya ada 

ideologi yang diperjuangkan.   

Selanjutnya, manifestasi program pemberdayaan masyarakat belum mampu 

menyentuh akar kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, sehingga indikator 

keberhasilan praktik pemberdayaan masyarakat belum banyak terekspos. Bahkan 

kegiatan-kegiatan lembaga tersebut masih terkesan bersifat amal karitatif atau bahkan 

menyajikan bahasa dan ulasan tentang empowerment sehingga kemiskinan dan 

ketidakberdayaan masyarakat semakin bertambah. Beberapa kasus yang ada di 

lapangan menunjukkan bahwa seringkali lembaga zakat membawa misi latensi untuk 

mendukung dan berkolaborasi dengan program partai politik yang berazaskan Islam, 

memunculkan kemiskinan baru dan ketidakmandirian mustahik.20 

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk 

kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Hasil survei 

                                                           

19  Hilman Latief, Poitik Filantropi Islam di Indonesia…h. 20 
20 Zaenal Abidin, manifestasi dan latensi… h 199 
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menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat Muslim Indonesia (99 %) pernah 

berderma. Sejalan dengan semangat kedermawanan umat Islam, filantropi Islam di 

Indonesia juga tengah mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan 

meningkatnya antusiasme umat dalam berfilantropi dan dipengaruhi oleh revitalisasi 

visi dunia filantropi Islam, yang mencoba mentransformasikan paradigma lama 

filantropi dengan paradigma baru yang lebih kreatif dan inovatif. Filantropi Islam 

dalam bentuk ZIS apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi 

yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan 

sebagainya.21 

Pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-

simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tanggung untuk mengubah hal-hal 

yang terkandung dalam diri kita, orang-orang lain yang kita anggap penting serta 

masyarakat di sekitar kita.22 Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang 

yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan.Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yaitu suatu proses dimana masyarakat dapat mandiri dengan mengembangkan 

kemampuannya sendiri untuk menjadi lebih baik, mengembangkan inisiatif-inisiatif 

yang baik agar menjadi mandiri, serta mampu membuat perubahan di bidang 

perekonomian menjadi lebih baik dengan kemampuan yang dimiliki dapat 

menghasikan uang atau barang yang dapat merubah perekonomian serta sumberdaya. 

Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam 

melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok 

                                                           

21 Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model 
Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). IQTISHADIA, 9, No. 2, 2016. h. 243 

22 Kusnaka Adimihardja dan Harry Hikmat, Participatory Research Apprasial dalam 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarak;at, (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP) 2001). 
diakses Tanggal 25 September. h.19 
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orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga 

mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan 

masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai 

sektor.23Eksistensi Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu 

bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat, mekanisme distribusi 

kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan. Salah satu yang menunjang 

kesejahteraan hidup di dunia, menunjang hidup di akhirat adalah adanya 

kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk 

mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu 

dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah 

sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah 

satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.24 

Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh WIZ tidak hanya terbatas 

pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, 

tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan zakat produktif 

kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.25 Untuk itu diperlukan 

penggunaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam struktur penyaluran 

dana filantropi Islam serta lembaga filantropi harus terorganisir memiliki kerapihan 

dalam strukturnya agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang yang 

                                                           

23 Ahmad Syafiq, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, 
Sedekah dan Waqaf (ZISWAF), Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. h. 363 

24 Fifi Noviaturahman, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, Jurnal 
ZISWAF, 2, No. 2, 2015. h. 281 
 



 
 

12 
 

sebenarnya bukan terletak pada salah dan benar ataupun efektif dan tidak efektif, 

melainkan lebih pada skala prioritas program yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman 

arah penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi, serta penentuan 

batas ruang penelitian sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam 

pengembangan pembahasan, agar penelitian benar-benar mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Penelitian ini berjudul pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

filantropi Islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di 

Makassar. Adapun penjelasan setiap variabel tersebut sebagai berikut: 

a. Filantropi Islam  

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan 

(services), dan assosiasi ( association) secara sukarela untuk membantu pihak lain 

yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.26 Penelitian ini menggunakan istilah 

filantropi didasarakan pada dua alasan. Pertama istilah ini mencakup berbagai jenis 

kedermawanan. Melalui penggunaan terminologi ini, berbagai jenis derma, seperti 

kerja sosial dan sedekah, dapat dimasukkan, tanpa mengabaikan lembaga-lembaga 

zakat dan wakaf yang telah menjadi perhatian pada penelitian ini.  

Dibandingkan dengan istilah charity, istilah Filantropi memiliki makna 

transformatif. Defenisi charity didasarkan pada gagasan yang sama dengan filantropi, 

yaitu pemberian individu secara sukarela dengan tujuan meringankan beban 

                                                           

26 Muhammad Hakiki, Optimalisasi filantropi Islam,http://www.knowledge-
leader.net/2011/03 /optimalisasi-filantropi-Islam/, diakses tanggal 17 maret 2020, pukul. 11.49 WITA 

http://www.knowledge-leader.net/2011/03%20/optimalisasi-filantropi-Islam/
http://www.knowledge-leader.net/2011/03%20/optimalisasi-filantropi-Islam/
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masyarakat tidak mampu. Filantropi menyiratkan pemberian jangka panjang yang 

dapat memberdayakan masyarakat dan menghapus akar kemiskinan serta masalah 

sosial (seperti pemberdayaan kelompok minoritas atau pengetasan kemiskinan). 

Sedangkan charity menyiratkan sebuah proyek bantuan jangka pendek untuk 

kebutuhan mendesak, seperti memberi makan orang yang kelaparan. 27 

Di Indonesia, terjemahan yang paling dekat dengan filantropi adalah 

kedermawanan, yang berasal dari kata”derma” (sumbangan). Istilah kedermawanan 

ini juga mencakup berbagai aktivitas membantu orang lain dalam beragam bentuk. 

Istilah ini juga dipergunakan secara umum, tidak terikat pada agama dan etnis tertentu 

dan dapat merujuk pada aktivitas kedermawanan sepanjang periode sejarah 

Indonesia. Bila merujuk pengertian tersebut dan membingkainya dalam kaca mata 

Islam, proses atau nilai filantropi Islam merupakan sebuah ajakan, tuntunan, atau bias 

dikatakan sebuah ibadah untuk memberi dan melayani, dan mengasosiasikan diri 

kepada sesama manusia karena kecintaan kepada Allah sehingga dilakukan semata-

mata untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah karena merupakan sebuah 

anjuran dan perintah agama, hal ini menjadikan makna filantropi dalam Islam dan 

nilai yang dikandungnya berbeda dengan makna yang dipakai oleh kalangan 

akademik dan praktiknya istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian. 

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam 

mengembangkan misi kemanusiaan. Hilman mengemukakan istilah filantropi 

dimaknai kedermawanan, sebuah watak atau sikap altruistik (mengutamakan 

                                                           

27 Amelia Fauzia, Religious Giving di Indonesia…h. 18 
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kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri 

manusia, baik individual maupun kolektif.28 

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

Pemberdayaan adalah membuat suatu komunitas lokal yang memiliki inisiatif 

atau gagasan dan kemampuan untuk melaksanakan inisiatif itu dengan kemampuan 

sendiri.29 Pemberdayaan menegaskan arti tangguh atau kuat. Praktek yang 

berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam 

simbol-simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tanggung untuk mengubah 

hal-hal yang terkandung dalam diri kita, orang-orang lain yang kita anggap penting 

serta masyarakat di sekitar kita.30 Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. 

Pemberdayaan menurut Indrasari Tjandraningsih mengutamakan usaha sendiri dari 

orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. 31 

Ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan 

sumberdaya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia. Karena, ekonomi merupakan perilaku dan tindakan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi 

dan distribusi. 32Ekonomi yang dimaksud dalam penulisan ini yang berhubungan 

                                                           

28 Hilman Latief, Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum 
Modernis, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 33-34 

29 Nanih Mahendrawaty dan Agus Amad Syafe‟i, Pengembangan Masyarakat Islam, 
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 44 

30 Kusnaka Adimihardja, dan Harry Hikmat, Participatory Research Apprasial dalam 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarak;at, (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP) 2001. h.9 

31 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Kusnaka Adiwiharja, 2001), 
h.74. 

32 Atik Budiarto, Ekonomi Masyarakat,( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 76 



 
 

15 
 

dengan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui 

program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh WIZbermanfaat bagi masyarakat.  

Menurut Ginandjar Kartasasmita pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya 

yang merupakan pengerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi 

rakyat untuk menigkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumberdaya manusia 

maupun sumberdaya alam disekitar kberadaan rakyat, dapat ditingkatkan 

produktivitasnya. 33 

Masyarakat adalah sekumpulan masyarakat yang relatif mandiri, yang hidup 

bersamacukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan 

yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.34Masyarakat 

adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat 

relasi sosial yang terpola, terorganisasi.35Sedangkan menurut penulis yang dimaksud 

istilah pemberdayaan masyarakat berarti empowerment atau sebuah penguatan. 

Pengertian tersebut mengacu pada penguatan pada sesuatu. yang telah ada atau 

potensial. Karena itu pemberdayaan bermakna menjadikan sesuatu yang potensial 

kepada sesuatu yang faktual, melalui dorongan dan bantuan dari orang lain atau 

kelompok lain sehingga tercapai maksimalisasi dari potensi yang ada. Jika yang 

dimaksudkan adalah pemberdayaan ekonomi, maka tujuannya adalah 

memaksimalkan potensi ekonomi yang ada guna fungsialisasi ekonomi terhadap 

sasaran yang dimaksudkan.  

                                                           

33 http://www. Pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html  
34 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Sosial di Masyarakat, (PT. Pribumi Mekar, 2009), h. 

10 
35 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (PUSTAKA PELAJAR, Celaban Timur UH III/548 

Yogyakarta, Cetakan I,Januari 2011, Cetakan II, Juni 2013), h. 25. 
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c. Zakat, Infak, dan Sedekah  

ZIS merupakan singkatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang saling 

berinterelasi antara satu dengan lainnya sebagai bentuk filantropi Islam. Indonesia 

yang merupakan negara mayoritas muslim seharusnya dapat memaksimalkan potensi 

ZIS. Sementara itu dalam Islam tradisi memberi dalam  bentuk ZIS, basis filosofisnya  

adalah  kewajiban untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  di  muka  bumi. Filantropi  

Islam  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  karitas  (charity)  yang  dilakukan  baik  

oleh  lembaga  maupun  komunitas  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat.36 

Zakat Infak, dan Sedekah merupakan suatu dimensi, dimana pemanfaatannya 

telah diatur dengan baik dalam Al-Quran dan Hadist. Dimana Instrumen ZIS 

disamping membina hubungan antara hamba dan Allah SWT, juga akan 

menjembatani kasih sayang antara sesama manusia yang dapat mewujudkan slogan 

bahwa umat muslim bersaudara, saling tolong menolong antara yang kuat dengan 

yang lemah atau yang kaya dengan yang miskin dalam tatanan kehidupan.37 

d. Kesejahteraan Umat 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan pengjidupan sosial, material, 

maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan kententraman lahir 

batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

                                                           

36 Mintarti Ariani, Potensi Filantropi Islam Dalam Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19, No. 2, 2015. h. 104 

37 Khurul Aimmatul Ummah, Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses 
Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa, Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam, 3, No. 1, 2018. h. 248  
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rumah tangga serta masyarakat.38 Upaya yang dilakukan Islam sangat konsisten 

karena Islam memiliki konsep yang sangat terukur dan detail yang mengatur program 

mensejahterakan umat dengan dasar tolong-menolong dan goting royong, dimana 

masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan menyisihkan sebagian kecil hartanya 

untuk yang miskin dan golongan lainnya.39 

Kesejahteraan manusia Islam mencakup dua pengertian, yaitu: pertama, 

ksejahteraanholistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh 

terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia 

terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan 

seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual 

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara 

dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kedua, kesejahteraan di dunia dan akhirat 

(falah). Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga dialam 

setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan dunia materi ditunjukkan 

dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini 

merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan 

dunia.40 

 

 

 

                                                           

38 Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar 
Kecematan Telawi Kabupaten Batubara, jurnal Geografi, 9, No. 1, 2017. h. 57 

39 Nurlinda dan Muhammad Zuhirysan, Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Umat, Jurnal Ekonomi, dan Perbankan Syariah, 11, No. 1, 2019. h. 60 

40 Nurlinda dan Muhammad Zuhirysan, Pemanfaatan..h. 64 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan oleh peneliti terkait dengan 

rumusan masaah, maka secara umum penulisan dalam tesis ini mendiskripsikan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

Table 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus  

1 Filantropi Islam 1.Memberi dan melayani, dan 

mengasosiasikan diri kepada sesama manusia 

karena kecintaan kepada Allah. 

2. Memiliki kerapihan dalam strukturnya agar 

dapat bertahan untuk jangka waktu yang 

panjang dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat (alternatif) 

3..Mengurangi kesenjangan sosial dalam 

bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 

2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1. Upaya Pemberdayaan harus terarah 

2. Peningkatan produktivitas masyarakat 

melalui potensi ekonomi  

3. Mengembangkan kemampuan yang 

mandiri dalam bidang ekonomi. 

3 Kegiatan ZIS 1.Implementasi alokasi atau Strategi 

pendistribusian dana ZIS 

2.Pendampingan manajemen pengelolaanya 

4. Kesejahteraan Umat 1. Instrumen distribusi (ZIS) untuk 
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Sumber : Data diolah, 2020.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kegiatan ZIS pada 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar ? 

2. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

filantropi Islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar ? 

3. Bagaimana gerakan filantropi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat 

pada WIZ di Makassar?  

D. Kajian Pustaka 

Hasil penelitian Makhrus dan Restu Frida Utami yang berjudul Peran 

Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas. 

Menunjukkan bahwa peran lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan 

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas dilakukan secara variatif. 

Pemberdayaan yang dilakukan meliputi dua bentuk yakni pemberdayaan terhadap 

pihak donatur (muzakki) dengan memberikan pelayanan optimal. Hal tersebut terlihat 

pada pengelolaan filantropi Islam pada BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten dalam 

bentuk layanan jemput zakat, website, media jejaring sosial dan lainnya. Sedangkan 

penyaluran dana filantropi Islam salurkan dalam beragam bentuk program 

pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan para mustahik untuk bisa mengakses 

dengan cara proses dan prosedur yang harus dipenuhi. Realisasi program lembaga 

filantropi Islam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten 

kepentingan sosial. 

2. Alokasi sumber daya ekonomi 

dimanfaatkan secara adil dan efisien.  
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Banyumas sebagaimana telah dipraktikkan oleh BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten 

Banyumas direaliasasikan dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal baik berupa 

hibah maupun dana bergulir. Selain itu, adapula kegiatan penyaluran dalam bentuk 

charity seperti, bantuan pendidikan, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sarana dan 

prasana ibadah dan lainnya. Bentuk program dalam pemberdayaan masyarakat secara 

porsi total penghimpunan dana filantropi Islam cenderung lebih kecil ketimbang dana 

yang salurkan dalam bentuk charity. Namun, meski demikian pelaksanaan program 

dapat berjalan dengan lancar meskipun ada kendala sumber daya manusia dalam 

beberapa proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

lembaga filantropi Islam dalam hal ini BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten 

Banyumas.41 

Perbedaan penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui 

lembaga filantropi. Penelitian Makhrus memilih dua lembaga yang ada di Kabupaten 

Banyumas yakni BAZNAS dan LAZISMU sedangkan penelitian ini pada Wahdah 

Inspirasi Zakat (WIZ) yang masing-masing dibaliknya ada ideology yang 

diperjuangkan untuk kesejahteraan umat. 

Hasil penelitian Faozan Amar yang berjudul Implementasi filantropi Islam di 

Indonesia. Penelitian ini membahas membahas praktik filantropi Islam dalam tradisi 

Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ciri khas yang melekat pada 

Filantropi adalah adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta kesesama 

manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang 

membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi. Landasannya tidak hanya 

                                                           

41 Makhrus dan Restu Farida Utami, Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Di Kabupaten Banyumas, Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Lppm Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto, 2015.  
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karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada 

sesama manusia. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta 

tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.42 

Kesamaan pada penelitian ini terletak pada semangat filantropi di Indonesia melalui 

bentuk filantropi Islam yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) 

Penelitian Syahril, yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan 

Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.Penelitian ini 

menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar 

disebut Makassar makmur, di dalamnya terdapat tiga program produktif yaitu 

Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD (Zakat Community 

Development). Program Makassar Makmur belum maksimal dalam menerapkan 

filantropi Islam, karena program konsumtif masih lebih besar dari program produktif. 

Sedangkan untuk Model pemberdayaan yang efektif, BAZNAS kota Makassar dapat 

melaksanakan model program pemberdayaan ekonomi pesisir.43 

Pada penelitian ini memiliki perbedaan lembaga dan daerah yang dijangkau 

khususnya di Makassar. kemudian memiliki kesamaan  dalam mewujudkan 

manifestasi filantropi Islam untuk kesejahteraan.  

Hasil penelitian Nur Kholis, yang berjudul Potret Filantropi Islam Di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga 

filantropi yangberoperasi mencapai enam belas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).OPZ 

yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi 

                                                           

42 Faozan Amar, Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia, Al-Urban: Jurnal Ekonomi 
Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017.  

43 Syahril, Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan 
Kesejahteraan Masyarakat,Iqtishadi :jurnal ekonomi dan perbankan syariah , 6, No. 1. 2019. 
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fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, 

dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lem-baga. BAZ dan LAZ di lembaga 

pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan 

LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lem-baga. Distribusi 

dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pela-

tihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan 

atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru enamOPZ yang memiliki 

DPS.Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan 

dalam bentuk laporan rutin44 

Perbedaan penelitian ini terleteak pada daerah penelitian. Penelitian Nur memilih 

jangakaun lebih luas setingkat Provinsi dan bahkan memilih enam belas Organiasi 

Pengelola Zakat (OPZ) sebagai potret filantropi Islam. Sedangkan penelitian ini hanya 

memilih satu lembaga filantropi di Makassar.   

Hasil penelitian Iin Sarinah dkk, yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pengandaran Kecamatan Pengandaran 

Kabupaten Pangandara.Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa 

Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, 

peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam 

memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga 

perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat 

kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, 

                                                           

44 Nur Kholis Dkk, Potret Filantropi Islam Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal 
Ekonomi Islam(La_Riba),7, No. 1 2013.  
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serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi 

masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa 

observasi dan wawancara.45 

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pemberdayaan masyarakat bidang 

ekonomi oleh pemerintah Desa khususnya di Pengandaran, sedangkan tulisan ini 

fokus pada pemebrdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam yang 

sifatnya kelembagaan. 

Hasil penelitian Murdani dkk, yang berjudul Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Di 

Kelurahan Kandri Kacamatan Gunungpati Kota Semarang).Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kelurahan Kandri adalah pertanian, 

perikanan, pariwisata, dan UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan 

masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan 

modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.46 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang 

menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:  

                                                           

45 Iin Sarinah Dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah 
Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat, 5, No. 1, 
2019.  

46  Murdani Dkk, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang), Jurnal 
Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS), 23, No. 2, 2019.  



 
 

24 
 

1.  Menguraikan realisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui  ZIS pada 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar  

2. Menjelaskan optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

filantropi Islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar 

3. Menganalisis Implementasi gerakan filantropi Islam terhadap kesejahteraan 

umat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapakan memberikan manfaat bagi setiap elemen yang 

terkait, diantaranya:  

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memliki kekhasan serta kejelasan dalam 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan konsep filantropi Islam. 

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam al- Quran 

dan Hadist, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan 

sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan 

dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari filantropi dan 

agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Filantropi termasuk altruisme dan tindakan 

sukarela adalah bentuk modal sosial yang menyatukan masyarakat untuk peduli 

kesejahteraan orang lain. Serta memberikan kontributif positif berupa sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan secara langsung kepada umat 

Islam dan masyarakat secara umum, khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi 

masyarakat berbasis filantropi Islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi 

Zakat (WIZ) di Makassar.  
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b. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan urgensi filantropi dalam Islam 

melalui kegiatan ZIS memerlakan penguatan dan penataan dalam pengelolaannya 

agar mencapai hasil yang diharapakan untuk kesejahteraan umat. Kemudian 

menguatkan peran dan manfaat lembaga filantropi WIZ agar semakin dipercaya oleh 

masyarakat dan mudah dijangkau. Ketika lembaga WIZ tersebut dikelola dengan 

standar professional yang tinggi untuk memudahkan pelayanan, baik bagi masyarakat 

pemberi maupun masyarakat penerima dana ZIS. Selanjutnya memperluas 

pemanfaatan dana filantropi di samping untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan 

sesaat, juga hal-hal yang bersifat jangka panjang dalam rangka memotong rantai 

kemiskinan seperti memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk itu ZIS perlu 

dikelola dan didukung sepenuhnya melalui regulasi agar memberi kontribusi terhadap 

peningkatan kesejahteraan umat. Dalam hal ini pemerintah terus mendorong dan 

memfasilitasi tumbuh kembangnya lembaga filantropi (khususnya WIZ) melalui 

konsistensi penerapan regulasi, peningkatan kapasitas organisasi, serta akuntabilitas 

lembaga filantropi sebagai pengelola amanah dan dana masyarakat. Aturan yang 

terkait Undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia mampu memberikan fondasi 

yang kuat untuk pendayagunaan ZIS guna memberdayakan ekonomi masyakat 

khususnya di Makassar. Sehingga dengan gerakan filantrop Islam mampu 

memecahkan masalah suatu masyarakat yang berhubungan dengan sosial, ekonomi 

dan lingkungan melalui kegiatan ZIS, dengan kata lain upaya yang dilakukan WIZ 

melalui program pemberdayaan ekonomi memberikan kontribusi positif untuk 

kemajuan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan umat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

 

A. Konsep Filantropi Islam 

Istilah Filantropi (Philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, Philos (berarti 

Cinta), dan Anthropos (berarti Manusia), sehingga secara harfiah Filantropi adalah 

konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi 

(Association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai 

ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad 

XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli 

terhadap kaum lemah.Meski berbeda dalam konsep maupun prakteknya, tradisi 

filantropi sudah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah.1 

Kata filantropi (Inggris: Philanthropy) merupakan istilah yang tidak dikenal 

pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan 

sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian 

sosial) dan adakalanya dinamakan at-takaaful al-insaani (solidaritas kemanusiaan) 

atau ‘ata’ al-khairy (pemberian untuk kebaikan).Namun, istilah seperti al-birr 

(perbuatan baik) atau shadaqah (sedekah) juga digunakan.Terakhir ini tentu sudah 

dikenal dalam Islam, tetapi istilah filantropi merupakan pengadopsian pada zaman 

modern.2Konsep filantropi tidak dapat dipungkiri berdampak pada praktik-praktik 

filantropi yang ada di masyarakat.Begitupun dengan pemahaman filantropi perspektif 

                                                           

1 Helmut K. Anheier dan Regina A. List, A Dictionary of Sivil Society: Philantropy and the 
Non-Profit Sector, (London: Routledge, 2005). h. 196 

2 Husnatul Mahmudah, Kemiskinan Dan Filantropi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah, 2, No. 1, 
2019. h. 4 
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agama yang kemudian menambah dimensi baru implementasi filantropi 

keagamaan.Keterlibatan secara luas seluruh aktivitas manusia dalam berbagai bidang 

dengan penuh kerelaan, partisipasi, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari konsep filantropi. 

Praktik filantropi Islam menjadi dua bentuk, yakni filantropi tradisonal dan 

filantropi keadilan sosial.Filantropi tradisional merupakan bentuk praktik filantropi 

yang diaplikasikan dalam kegiatan karitas berupa pelayanan langsung yang bersifat 

jangka pendek dan lebih bersifat konsumtif seperti pemberian makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan langsung dan kebutuhan dasar para penerima.Bentuk filantropi ini 

biasanya dilakukan oleh individu.Sementara filantropi keadilan sosial merupakan 

bentuk filantropi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para penerima atau 

masyarakat terutama kaum miskin melalui program pemberdayaan secara 

berkelanjutan. Dengan kata lain, bentuk filantropi ini lebih bersifat produktif dan 

jangka panjang dengan tujuan akhir terciptanya keseteraan dan kesejahteraan sosial di 

tengah masyarakat. Praktik filantropi ini biasanya bersifat kolektif atau dipelopori 

oleh lembaga dan komunitas tertentu.Filantropi keadilan sosial ini juga disebut 

dengan praktik filantropi modern.Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filantropi 

tradisional direalisasikan dalam bentuk layanan, sedangkan filantropi keadilan sosial 

atau modern dipraktikkan dalam bentuk advokasi berupa pemberdayaan masyarakat 

ke arah yang lebih baik.3 

                                                           

3 Muhammad Irham, Filantropi Islam dan Aktivitas Sosial Berbasis Masjid di Masjid Al-
Hidayah Purwosari Yogyakarta, Jurnal kajian Sosial Keagamaan, 2, No.1, 2019. h. 76 
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Substansi filantropi modern, terlihat jelas pada orientasinya, pada perubahan 

institusional dan sistematik.Dalam konsep ini, filantropi modern, sumber daya yang 

dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial 

dengan metode utamanya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan 

publik.Orientasi seperti ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan 

sosial (Social Movement Organization) yang pada umumnya direpresentasikan oleh 

organisasi masyarakat sipil.4 

Filantropi modern yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan juga telah dipraktikkan di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).Bentuk 

filantropi ini direalisasikan dalam program pemberdayaan masyarakat yang meliputi 

berbagai bidang diantaranya dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi yang bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat.Praktik filantropi ini diwarnai dengan berbagai bentuk kegiatan yang 

tujuan akhirnya adalah terwujudnya keterampilan dan kemandirian umat dalam segala 

aspek kehidupan. 

Filantropi secara lugas bisa dinarasikan sebagai aktualisasi dari fitrah manusia 

sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari budaya tolong menolong dan 

berbagi, atas dasar rasa kemanusiaan dan kasih sayang tulus.Filantropi menyeru 

setiap orang untuk menjadi bagian dari para dermawan.Berderma tidak hanya dengan 

materi, tapi bisa dengan kemampuan yang dimiliki.Filantropi dominan berawal dari 

motivasi diri dan kepedulian untuk menaati perintah agama, kemudian berangsur 

                                                           

4 Chusnan Jusuf, Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial, Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12, No. 01, 2007. h. 75 
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menjadi sebuah budaya kearifan, dan terbukti telah banyak berkontribusi dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.5 

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam 

Al-Qur‟an dan Hadist, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama dan 

keadilan sosial.6Konsep pertama tersebut mejadi panduan umum, konsep kedua 

berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari 

filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Aspek kewajiban agama dalam 

filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar 

delapan puluh dua ayat dalam Al-Quran yang membicarakan kewajiban membayar 

zakat setelah kewajiban sholat.Hal ini menjdikan zakat sebagai salah satu rukun 

Islam. Ayat-ayat Al-Quran tersebut hamper selalu mengikuti pernyataan mengenai 

sifat imperative zakat sebagi imbalan yang akan diperoleh bagi orang yang mau 

melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi, hanya sedikit ayat yang menjelaskan 

hukuman moral yang akan diberikan kepada orang-orang yang 

mengabaikannya.7Zakat sebagi suatu kewajiban agama merupakan suatu jaran 

mengenai pembersihan/penyucian seperti QS. At-Taubah /9 ayat:103: 

 

                            

     

 

                                                           

5 Unun Roudlotul Janah, Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: 
Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi, Jurnal ZIWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 7, 
No. 1, 2020. h. 49 

6 Amelia Fauziah, Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipi dan Negara Di 
Indonesia, Cet 1, Yogyakrta: Gading Publishing, 2016. h. 37 

7 Amelia Fauziah, Filantropi Islam…h. 38 
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Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.8 

Menyajikan konsep ini dengan mengacu pada pembersihan atas kekayaan dan 

pembersihan hati seseorang. Pembersihan atas kekayaan umumnya dianggap sebagai 

proses yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan atau bertambahnya kekayaan 

seseorang hal ini telah banyak dipahami oleh umat Islam dan ditegaskan oleh ulama. 

Zakat disebutkan bersama shalat, puasa, dan haji, semua ini dipahami sebagai ritual 

murni keagamaan (ubudiyyah), yang kewajibannya bisa meningkatkan 

spritualitas.Hal ini berbeda dengan wakaf dan sedekah, yang statusnya disunnahkan 

dalam urusan sosial (Sunnah mu’amalah). Walau demikian, terdapat pandangan 

bahwa setiap tindakan dalam Islam dianggap sebagai ibadah: ibadah ritual bermanfaat 

untuk pribadi dan ibadah sosial untuk tujuan kemanusiaan. 

Moralitas agama, sebagai konsep kedua, mendasari sifat imperatif  zakat 

dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas.9 Satu ayat 

berikut menjelaskan akan nilai-nilai luhur tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 177:  

                           

                            

                            

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 203 

9Amelia Fauziah, Filantropi Islam…h. 39 
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Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang 
yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, 
dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 
dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 
mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.10 

Dalam ayat tersebut, derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban 

ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seorang terhadap 

Tuhannya.Tindakan-tindakan kemurahan hati yang disebutkan dalam ayat di atas, 

dianggap sebagai tanda kesalehan.Yang terakhir konsep Keadilan sosial dalam 

konteks filantropi sudah terelaborasi dalam Al-Quran terutama dalam hal yang 

mencakup hak-hak masyarakat miskin untuk mendapat bantuan, menjaga tingkat 

pemerataan ekonomi.Ide mengenai hak-hak untuk orang miskin menjadi alasan serta 

dorongan bagi orang kaya agar muncul kesadaran mau berbagi kepada mereka yang 

membutuhkan.Pemberian bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang 

membutuhkan menguatkan gagasan bahwa kekayaan hanyalah milik Allah, 

sedangkan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Ini 

menegaskan bahwa kepemilikan kekayaan diperbolehkan, tetapi dengan cara yang 

bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu hadist menyebutkan bahwa “Allah telah 

                                                           
10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 27  
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mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di 

antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka”  

Dalam hal ini filantropi menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat, yang 

dianggap sebagai dasar dalam mewujudkan kesejahteraan umat.Gagasan ini 

detekankan juga dalam sebuah yang menegaskan kepada manusia untuk menjauhkan 

diri dari kekikiran karena bisa menimbulkan pertumpahan darah kehancuran umat 

Islam.Praktik filantropi merupakan penerapan prinsip jamaah atau manajemen dalam 

kehidupan sosial keagamaan.Filantropi adalah jawaban atas kritik Allah dalam 

suratal-Ma‟un.Bahwa ritual sholat tidak cukup sebagai bukti iman tanpa berpihak 

pada kaum tertindas, tidak beruntung dan miskin (dhua’afa).Shalat tanpa pembelaan 

kepada kaum miskin dan tertindas adalah pembohongan kesaksian iman.Sebelum 

Allah mengkoreksi itu, zakat dan derma justru dikuasai oleh elit feodal keagamaan 

yang tidak peduli terhadap penderitaan kaum tertindas.11 Seperti yang dimaksud oleh 

Q.S Al-Ma‟un/107 : 2: 

         

 

Terjemahnya: 
Itulah orang yang menghardik anak yatim.12 

Di dalam Islam, filantropi sebenarnya bukan lah hal baru.Dawam Raharjo 

menyebut filantropi merupakan ajaran yang inherent dalam doktrin Islam.Islam 

memiliki basis tersendiri bahwa kedermawanan sebagaimana yang dipahami 

merupakan spirit dan nilai yang telah dijunjung tinggi dalam Islam.Islam sebagai 

agama yang syāmil dan kāmil serta rahmatan lil’alamin menampilkan dirinya sebagai 

                                                           

11 Husnatul Mahmudah, Kemiskinan…h.3 
12 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.h. 1365 
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agama yang berwajah filantropis.Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan 

yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara 

mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf 

muncul.Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja.Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas 

(charity) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan 

maslahat bagi masyarakat umum.13 

Islam secara inheren memiliki semangat filantropis.Ini dapat ditemukan dalam 

ayat Alquran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar 

berderma.14Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 215. 

 

                        

                      

 

Terjemahnya  
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 
harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.15 

Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi 

Saw.bersabda:“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, 

sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahim dapat 
                                                           

13 Sauqi Futaqi dan Imam Machali, Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: 
Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta, Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan 
Islam, 3, No. 2, 2018. h. 236 

14 Abdiansyah Linge, Filantropi Islam Sebagai…h. 157 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 64 
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memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di 

dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah 

pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik 

kebaikan”(HR. At-Thabarani). 

Merujuk pada al-Qur‟an dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan 

perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah.Filantropi, sebagai 

sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam 

agama Islam. 

B. Transformasi Filantropi Islam di Indonesia  

Kegiatan sejumlah lembaga Filantropi modern yang umum dikenal dari 

Amerika itu dapat disaksikan di seluruh belahan dunia.Di antaranya yang sempat 

terkenal di Indonesia adalah Ford Foundation dan Rackefeler Foundation.Keduanya 

telah berdiri, hidup dan aktif lebih dari satu abad lamanya. Meski mempertahankan 

nama keluarga lembaga derma sejenis ini praktis tidak lagi berkaitan dengan para ahli 

waris pendirinya. Donasi mereka menjadi abadi dan merupakan public trust.Yang 

menarik adalah kenyataan bahwa spirit Filantropi ini terus tumbuh dan 

berkembang.Kini ribuan lembaga grant making seperti itu, besar atau kecil hidup di 

negeri paman sam yang kiprahnya banyak dinikmati oleh masyarakat termasuk 

mahasiswa Indonesia.Bila ditelusuri sejarah Filantropi di Indonesia, berawal dari 

unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari agama baik Kristen maupun 

Islam.Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan kegiatan misionaris dan 

dakwah.Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial 

terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.16 

                                                           
16Chusnan Jusuf, Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial, Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12, No. 1, 2007. h. 76 
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Arus kedua gerakan Filantropi di Indonesia, adalah kemunculan dan 

perkembangan organisasi masyarakat sipil yang lebih populer dengan sebutan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Organisasi masyarakat 

sipil di Indonesia pada umumnya sebagai tanggapan terhadap modernisasi. Masalah 

sosial baru yang ditimbulkan proses modernisasi menuntut pendekatan yang lain dari 

pendekatan Filantropi Tradisional. Untuk menangani masalah-masalah baru ini 

kemiskinan, perburuhan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, demokratisasi, 

ketunaan sosial, narkoba, HIV/Aids organisasi masyarakat sipil menawarkan tidak 

hanya melalui penyediaan pelayanan tetapi juga advokasi.Organisasi Masyarakat 

Sipil tidak selalu bergerak di bidang Filantropi dan tidak selalu didukung masyarakat 

akar rumput seperti organisasi keagamaannya. Namun kegiatan mereka lebih 

mendesakkan perubahan yang lebih nyata dan menunjukkan adanya kebutuhan untuk 

bertindak dengan cara lain. Gagasan tentang partisipasi dan pemberdayaan rakyat, 

tentang advokasi, kebebasan dan hak asasi, semuanya bergolak dibawah tekanan 

rezim Soeharto. Hal-hal seperti ini mewarnai perkembangan Filantropi Modern di 

Indonesia pada dasawarsa 1990-an. Awal dasawarsa 1990-an juga menyaksikan 

kemunculan organisasi Filantropi perusahaan. Perkembangn ini didasari lebih jauh 

oleh krisis ekonomi Asia yang telah menumbangkan rezim Soeharto pada 1997.Krisis 

ini telah memicu semangat Filantropi baru dengan menciptakan “momentum bagi 

suatu masyarakat yang telah lama memiliki tradisi derma untuk meninggalkan 

kebiasaan pemberian spontan dan melakukan usahausaha jangka panjang untuk 

membantu masyarakat membantu diri mereka sendiri.17 

                                                           
17Chusnan Jusuf, Filantropi Modern...h.77  
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Dinamika filantropi Islam di Indonesia dapat digambarkan dari beberapa 

periode sejarahnya.Sejak awal abad ke-20, kemunculan organisasi-organisasi Islam 

baik dalam lingkaran modernis maupun tradisionalis diwarnai oleh berbagai aktivitas 

sosial. Pendirian lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan oleh organisasi 

keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) dan Nahdlatul Ulama 

(NU) tidak terlepas dari kontribusi material dan non-material dari kaum Muslim, 

diantaranya melalui penggalangan zakat dan sedekah. Sampai beberapa dekade, 

gerakan/ aktivisme sosial dan filantropi Islam terus berkembang dan mengalami 

perubahan, baik pada tataran wacana filosofisnya maupun struktur 

keorganisasiannya.18 

Gerakan filantropi Islam di Indonesia mulai mengalami perkembangan pasca 

Orde baru.Diawali dengan kehadiran Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Dompet Dhuafa 

Republika, dan Baznas.Era ini dikenal dengan era pengelolaan filantropi Islam secara 

professional dan modern. Di Negara-negara dengan masyarakat mayoritas muslim 

model dan cara pandang masyarakat tentang penghimpunan dana untuk kepentingan 

public sangat bervariasi.19Praktik filantropi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 

peran agama. Agama menjadi bagian dari faktor terpenting sebagai pendorong setiap 

orang untuk menjalankan aktivitas sosial dalam rangka meringankan beban 

masyarakat lemah dan membantu kaum yang membutuhkan, sekaligus merupakan 

motivasi bagi setiap orang yang beriman untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar 

nanti bisa menjadi bekal dalam kehidupan nanti di akhirat.Bila ditelusuri sejarah 

filantropi di Indonesia, berawal dari unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari 

                                                           

18 Hilman Latief, Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia, 28, No. 1, 2013. h. 125 
19 Mintarti Ariani, Potensi Filantropi…h. 106 
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agama baik Kristen maupun Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan 

kegiatan misionaris dan dakwah.Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan 

penyediaan pelayanan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial.20 

Di kalangan muslim Indonesia, kegiatan filantropi semakin marak dalam dua 

dekade ini, terutama pasca krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Kegiatan Islamisasi 

yang meningkat diberbagai sektor, baik dalam birokrasi politik, hukum positif 

maupun pranata sosial dan budaya masyarakat, memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan aktivitas filantropi Islam. Hal tersebut dapat dicermati dari 

meningkatnya upaya penggalangan dana masyarakat yang berasal dari zakat dan 

sedekah. Krisis ekonomi yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap dolar, rontoknya dunia perbankan, jatuhnya perusahaan-perusahaan export-

import serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan telah mendorong 

sebagian kalangan untuk melirik aktivitas filantropi yang disponsori organisasi-

organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu solusi alternatif untuk menjaga 

stabilitas sosial. Didukung oleh kampanye yang masif melalui media cetak dan 

elektronik dan sosialisasi yang simultan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, para 

aktivis sosial keagamaan, dengan pelbagai corak dan latar belakang sosial dan 

ideologi politiknya, mencoba merevitalisasi tradisi filantropi Islam di Indonesia.Latar 

belakang ideologi-politik dalam konteks ini adalah orientasi sosial-ekonomi dan 

politik sejumlah lembaga filantropi.Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia 

didirikan oleh pelbagai kalangan, baik yang berlatar belakang aktivis sosial, partai 

politik maupun birokrat.Di dalam masyarakat sipil sendiri, lembaga filantropi Islam 
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menjadi bagian penting bagi Islamis “berhaluan keras” (hardliners dan lebih 

mengarah pada doktrin/aktivisme filantropi), konservatif maupun organisasi Muslim 

moderat.21 

Bila melihat tradisi masa lalu yakni mengenai filantropi Islam di Indonesia, 

tradisi tersebut berkembang dalam waktu yang lama dan sangat panjang, hal ini 

seiring dengan adanya proses penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung 

secara bertahap. Berawal dari masuknya periode-periode awal masuknya Islam, 

filantropi Islam tumbuh dan lambat laun mulai rata dijalankan pada abad ke-19 ketika 

Islam sudah mulai menjadi agama mayoritas di Nusantara.Praktek filantropi Islam 

cukup membawa perubahan yang besar pada masyarakat Nusantara.Filantropi Islam 

berkembang sejalan dengan masuknya Islam dan perkembangan Islam di Nusantara, 

praktek filantropi Islam ini mengalami transformasi dari tradisonal menjadi modern. 

Proses perkembangan filantropi Islam tersebut terjadi secara berangsurangsur dan 

bertahap. Begitulah sebuah perjalanan sejarah filantropi Indonesia yang memiliki 

perkembangan cukup panjang berawal dari kedatangan Islam di Nusantara.Masa 

Orde Baru merupakan kondisi sosial-politik yang cukup baik, sehingga banyak 

melahirkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) milik 

pemerintah.Beberapa Lembaga Amil Zakat swasta banyak berdiri sebagai yayasan 

salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika. Yayasan filantropi tersebut 

berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dan menjadi motor 

penggerak filantropi Islam pada masa Reformasi. Perkembangan lembaga filantropi 

yang mantap dengan sendirinya akan dapat mendukung perwujudan masyarakat sipil 

yang kuat, mandiri dan sejahtera. sementara dalam pencapaiannnya sendiri akan 

                                                           

21 Hilman Latief, Filantropi…h. 124 
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memberikan arti dan juga memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi sebuah 

perubahan di era Reformasi, demokratisasi dan transformasi sosial di Indonesia. 22 

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya 

praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.Istilah 

ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam di Indonesia ke dalam 

sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya 

melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, 

melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan 

umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen 

yang professional.23 

C. ZIS sebagai Bentuk Filantropi Islam 

Istilah zakat, infak dan sedekah menunjuk kepada satu pengertian yaitu 

sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan.Zakat, infak dan sedekah memiliki 

persamaan dalam peran, yaitu sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam pengentasan kemiskinan. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang 

wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang 

tertentu dengan syarat tertentu.Dalam Agama Islam, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) 

selain berfungsi sebagai ibadah maliyyah ijtimaiyyah juga merupakan instrumen 

pemerataan sosial ekonomi.24 

                                                           

22Ali Nurdin, Transformasi Dompet Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga 
Sosial Kemanusiaan. Al-Turas, 19, No. 2, 2013. h. 346 

23Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model 
Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak), IQTISHADIA, 9, No. 2, 2016. h. 229 

24 Dhany Hermawan dan Atep Hendang Waluya, Peran Ziswaf Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten, Al-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam,10, No. 1, 2019. h. 3 
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Zakat merupakan suatu kewajiban bagi aghniya sebagaimana tercantum dalam 

rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga menjadi salah satu 

pokok agama Islam yang tidak hanya menghubungkan antara manusia dengan Allah 

SWT, tetapi juga mempererat hubungan antara sesama manusia dengan 

menghilangkan kesenjangan ekonomi, dan derajat sosial sehingga mempererat 

hubungan silahturahim antara sesame umat. Adapun infak secara bahasa berasal dari 

kata “nafaqo” yang berarti memberikan harta. Secara terminologi didefinisikan 

sebagai suatu amal ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial dengan rasa 

kemanusiaan dalam menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain 

yang membutuhkan. Secara syariat infaq didefinisikan sebagai mengeluarkan 

sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan sosial yang dianjurkan oleh ajaran 

Islam.disini terdapat perbedaan antara infaq dan zakat. Zakat harus jelas nishab dan 

haulnya sedangkan infak tidak perlu adanya nishab dan haul, serta tidak diwajibkan 

atas setiap muslim sehingga dalam berinfak seseorang dapat melakukannya kapan 

saja tanpa ada batasan takaran dan waktu dalam mengeluarkannya.25 

Sedekah menurut etimologi berasal dari kata Shodaqoh yang dapat 

didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan 

sukarela tanpa dibatasi oleh kurun waktu dan jumlah tertentu. Dalam hal ini sedekah 

memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak 

hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (maal), tetapi juga 

dapat berupa ucapan (Kalam) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta 

                                                           

25Irawati Dewi Dkk, Implementasi Dana Ziswaf Dana Pendidikan Islam, 4, No. 1, 2020. h. 34 
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perbuatan (amal) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang 

membutuhkan.26 

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan 

tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya QS.al-Hasyr/59- 7: 

 

                                

                           

                        

 

Terjemahnya: 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 
terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.27 

Al-Qur‟an tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah.Namun, pada 

tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga 

mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda QS.at-Taubah/9: 

60. 

                             

                           

 

 

                                                           

26 Irawati Dewi Dkk, Implementasi…h. 35 
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.h. 1174 
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Terjemahnya: 
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.28 

Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah 

satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu.Sedangkan Infak 

sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya 

lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan 

umum.Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok 

pesantren.Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang 

diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan 

dengan infak mempunyai unsur kekekalan manfaatnya: tidak boleh diperjualbelikan 

dan tidak boleh diwariskan.29 

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, dan 

sedekah . Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, 

hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib 

melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling 

bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring 

berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara 

professional.30 

                                                           

28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 381 
29 Anna sardiana, Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf 

Masyarakat, Maqdis: Jurnal kajian Ekonomi Islam, 3, No. 2, 2018. h.176 
30 Ahmad Syafiq, Peningkatan Kesadaran…h. 365 



 
 

43 
 

ZIS merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu hablummina 

Allah atau dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau hablum minannas. Dimana 

zakat, sebagai salah satu komponen ZIS merupakan kewajiban bagi seorang muslim 

yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% 

dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. 

Pada dimensi vertical, ketika ZIS ditunaikan sesuai tuntunan syariat maka akan 

meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan menyucikan jiwa dan 

mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Pada dimensi Horizontal 

atau hablum minannas, ZISakan memberi efek pada pemerataan kesejahteraan 

masyarakat dan perputaran perekonomian.31 

Ketika menerangkan filantropi, al-Qur‟an sering menggunakan istilah zakat, 

infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma.Kedermawanan dalam 

Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, dan  

sedekahmerupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. 

Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak 

bersandar pada al-Qur‟an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti 

jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.32 

Ajaran tentang zakat, kurban, infaq dan shadaqah dalam Islam memiliki aspek 

filantropi yang baik.Spirit dasarnya ialah saling berbagi rizki antara yang berpunya 

dan yang tidak berpunya. Dalam karitas (charity) atau kedermawanan atau filantropi 

itu terkandung solidaritas antar sesama, sehingga antara pemberi dan penerima selain 

mendapat rasa kebersamaan dan persaudaraan yang baik, juga akan mengikis 

                                                           

31 Anna sardiana, Implementasi Literasi…h.172  
32 Abdurrohman Kasdi, Filantropi…h. 230 
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kesenjangan sosial yang ada. Bedanya yang pertama datang dari perintah Tuhan, yang 

kedua merupakan kearifan kemanusiaan. 

D. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan.Menurut Tjandraningsih 

pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk 

meraih keberdayaannya.Menurut Sumodiningrat bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan 

potensikemampuan 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.33 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 

berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau keberdayaan).Karenanya, ide utama 

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dengan kata lain, 

kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua 

hal:34pertama: bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Kedua : bahwa kekuasaan 

dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, 

melainkan dinamis. 

                                                           

33 Hendrik Yasin, Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok 
Usaha Bersama (Kube), Jurnal Administrasi Publik, 5, No. 1, 2015. h. 39 

34Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2014). h. 58 
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Menurut Sumaryadi yang dikutip oleh Zaili Rusli, dkk35 menyatakan bahwa 

pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di 

dengan untuk memberikan konstribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk 

meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.Selain itu ada 

yang berpendapat bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya 

sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial-budaya dan 

politik.36 

Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejahteraan, dimana 

kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara.kondisi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang 

diidealkan.37Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka 

miliki, hal ini berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih 

sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan 

bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.38 

                                                           

35 Zaili Rusli, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi 
Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 
2012) h. 69 

36Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma 
Aksi Metodologi, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2009). h. 72 

37Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat 
Lokal,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h. 1 

38 Zubaedi, Wacana Pengembangan Alternatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)., h.41-42 
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Menurut Samuel Paul memberdayakan ekonomi masyarakat membutuhkan 

partisipasi aktif dan kreatif. Menurutnya partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan 

sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya 

kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan 

ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek 

keuntungan.39Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya 

kelompok masyarakat lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan 

dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.40 

Konsep pemberdayaan memuat tiga komponen utama yaitu: a. Enabling, 

pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. b. 

Empowering, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang 

dimiliki masyarakat dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok 

adalah peningkatan taraf pendidikan , derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-

sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan 

pasar. c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan cara 

melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta 

menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum 

berkembang.41 

                                                           

39 Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi 
Lemah, (Malang: UIN Maliki Press, 2012). h.29 

40Murdani dkk, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang), 
ABDIMAS, 23, No. 2, 2019. h. 154 

41 Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi…h. 482 
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Jika kajian pemberdayaan dimulai dari kemiskinan maka ada tiga strategi 

utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action 

(aksi langsung), dan transformasi. Pertama, strategi tradisional menekankan pada 

kebebasan dalam memilih kepentingan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai 

keadaan Kedua, direct action atau tindakan langsung, yaitu dimunculkannya dominasi 

kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai peluang 

yang besar untuk terjadinya perubahan. Kondisi seperti ini dapat diawali oleh 

kebutuhan dasar kolektif (basic need collectivity) dari masyarakat seperti tuntutan 

reformasi supaya keluar dari krisis multidimensi.Ketiga, strategi pemberdayaan 

transformatif yaitu pemberdayaan yang berbasis pendidikan masyarakat secara 

paritisipatif yang menekankan kesadaran-kesadaran kritis untuk menjunjung nilai-

nilai kebersamaan dan hubungan yang mutualistik.42 

Selain itu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat 

meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan 

yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan 

harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan 

bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus 

mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk mmenuhi 

kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.43Di samping pentingnya pemberdayaan 

masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu 

pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Permasalahan 

                                                           

42Asep Iwan Setiawan, Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan 
Kesejahteraan Mad’. Ilmu Dakwah: Journal For Homiletic Studies, 6, No. 2, 2012. h. 351 

43Ully Hikmah Andini dkk, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal 
Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2, No. 12. h.7-8 
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tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan 

masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran 

masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan 

lain sebagainya.44 

Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan 

dengan kemampuan masyarakat.Sehingga pada akhirnya pemberdayaan ekonomi 

dapat meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sosial masyarakat.Masyarakat 

akanmemiliki kemandirian, kemampuan mobilisasi sosial dan akses sumberdaya 

ekonomi.45 Otomatis bila kondisi itu semua tercapai maka kesejahteraan dan tingkat 

ekonomi masyarakat akan baik, tingkat ekonomi masyarakat yang baik akan 

membuat stabilitas sosial terjaga. 

Pemberdayaan di bidang ekonomi khususnya pada lembaga harus 

dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi 

sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendapat 

keberuntungan.Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat 

untuk mengakses sumber daya ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat disini merupakan 

upaya untuk mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat 

kedudukan serta peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian.Masyarakat 

memilki hak untuk menentukan pilihan apa saja yang hendak ia lakukan untuk 

mengembangkan diri dan memutuskan pilihannya. Jika hal tersebut erat kaitannya 

                                                           

44Dwi Pratiwi Kurniawati dkk, Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi 
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1, No. 4. 
h. 11 

45 Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009). h. 295. 
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dengan permasalahan umat Islam dalam kehidupan modern.Dimensi yang harus diisi 

dan dimaknai dalam menjaga keseimbangan hidup, serta memberikan ketegasan 

dalam pilihan dalam melakukan kuasa dan mengontrol individu atau komunitas 

tertentu.46 

Dengan demikian, menurut hemat penulis maksud dari pemberdayaan 

ekonomi masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam 

pereknomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang 

dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya 

dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat 

dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk 

kesejahteraan umat.  

E. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Gerakan Filantropi  

Menurut Suharto telaah terhadap strategi pemberdayaan masyarakat ia 

mengemukakan adanya 5 aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap 

masyarakat miskin, yaitu:47 

1. Motivasi  

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai 

kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak nya 

sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu 

didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan 

penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat 

                                                           

46 Makhrus dan Restu Frida Utami, Peran Filantropi Islam…h. 177 
47 Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: 

Alfabeta. 2015. H. 170-171 



 
 

50 
 

di desa atau kelurahannya.Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam 

kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan 

kemampuan-kemampuan mereka sendiri. 

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, 

perbaikan kesehatan, dan sanitasi.Sedangkan keterampilan vokasional dapat 

dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pelatihan semacam ini dapat membantu 

masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri ata membantu 

meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan 

3. Manajemen Diri 

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri 

dan mengatur kegiatan mereka sendiri,seperti melaksanakan pertemuan, melakukan 

pencatatan dan pelaporan, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal 

pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah 

sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan 

mengatur sistem tersebut.Manajemen diri Setiap kelompok masyarakat harus mampu 

memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti 

melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, 

mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan 

masyarakat. Pada tehap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan sebuah sistem.Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh 

untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 

4. Mobilisasi Sumberdaya 
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Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat diperlukan pengembangan 

metode uuntuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan 

sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.Pengembangan sistem 

penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara 

cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama.Memobilisasi 

sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun 

sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan 

tujuan menciptakan modal social.Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang 

memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan 

social ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, 

pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga 

semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan 

dan pengelolaan secara berkelanjutan.M Umar Chapra mengakui bahwa untuk 

merubah paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hal yang mudah.Hal 

tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan social 

ekonomi.adapun menurut beliau ada enam langkah untuk menyokong tegaknya 

ekonomi rakyat.48 

Pertama, perubahan dalam pola gaya hidup pada orientasi cinta produk dalam 

negeri (domestic product) dan memnfaatkan tenaga buruh secara berlimpah. Kedua, 

perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi 

rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak dikeluarkan.Ketiga, unit usaha ekonomi 

rakyat harus diberdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input 

ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan 

                                                           

48 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 109 
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pelayan ekstensi lainnya.Keempat, unit usaha ekonomi rakyat juga harus 

diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui training.Kelima, diberikan 

kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan. 

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai 

dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan 

jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.Jaringan ini sangat penting 

dalam menyediaan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan 

kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. 

Kelima aspek tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 5 

strategi pemberdayaan yaitu pertama pemungkinan, dengan cara memungkinkan 

masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang, kedua 

melalui penguatan, dengan cara memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada 

masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup, ketiga memberikan perlindungan, 

kelompok lemah yang ada di masyarakat diberikan perlindungan agar tidak 

tereksploitasi kelompok kuat, keempat memberikan penyokongan, yaitu masyarakat 

ekonomi lemah jangan sampai semakin mengalami kemerosotan hidup, harus 

didukung dan diberi bimbingan, kelima pemeliharaan terhadap masyarakat agar 

tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan sehingga setiap 

individu memiliki kesempatan berusaha. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan 

kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan 

terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta 
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mampu hidup mandiri.49Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu 

mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan 

perlindungan terhadap masyarakat.50 

a. Mengembangkan kemampuan masyarakat, menciptakan suasana yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 

daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan 

mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

b. Mengubah perilaku masyarakat, memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih 

positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini 

meliputi langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai 

masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang 

akanmembuat masyarakat jadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, 

upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat 

kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi. 

c. Perlindungan terhadap masyarakat, memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh 

karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, 

                                                           

49Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. h.67 

50 Gunawan Sumodiningrat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah. http://www.suniscome.50webs.com/data/…/008%20strategi%20pemberdayaan.pdf-
Cached – Similar di unduh pada tanggal 10 September 2020 pukul 10:05 Wita. 
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perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya 

dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti 

mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan 

mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus 

dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan 

masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada 

berbagai program pemberian dana sosial. 

Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk memotivasi dan memfasilitasi 

masyarakat memperbaiki diri, komunitas dan lingkungannya dalam mencapai 

tujuannya51 Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu : (a) mewujudkan 

struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, (b) 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran usaha mikro, 

kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan.Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses 

seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat miskin 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

                                                           

51 Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 
2012) h. 170 
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seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya.52 

F. Konsep Kesejahteraan 

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera 

yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala 

macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).53Kata sejahtera mengandung 

pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks 

kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga 

hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.54 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, 

keselamatan, ketenteraman. Jika berkenaan dengan kejiwaan disebut sebagai 

kesehatan jiwa, dan jika berkenaan dengan sosial disebut sebagai kesejahteraan 

masyarakat.55 

Kesejahteraan (welfare, al-ghany) adalah suatu keadaan dimana segala 

kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik.Pengertian kesejahteraan lazimnya 

dihubungkan dengan kondisi ekonomi perorangan atau masyarakat.Pertimbangan 

utama ekonomi adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang 

cenderung meningkat sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat.Standar 

                                                           

52 Achmad Subianto, Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat, (Jakarta : Yayasan bermula 
dari kanan, 2004). h. 40 

53 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). h. 
887. 

54 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012). h. 8 
55 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1011. 
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kebutuhan dimaksud cenderung relatif berkaitan dengan taraf pendapatan dan sistem 

pengupahan di suatu negeri.56 Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi 

setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan 

kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi 

maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, 

mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan 

memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam 

gangguan dan bahaya yang menghadangnya.57 

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil kerja seluruh elemen yang ada pada 

masyarakat, baik pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.Kesadaran menjalankan 

distribusi untuk kepentingan sosial merupakan bagian dari sunah Rasul sehingga 

patut dikembangkan baik dari tataran teoritis maupun realitas.Dalam lingkup negara, 

peran negara dalam mengelola sektor publik, tidak berhenti sampai dengan 

pelaksanaan fungsi alokasi saja.Namun negara juga memiliki peranan untuk 

menjamin bahwa setiap anggota masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang adil. 

Jika dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber 

daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, maka dengan fungsi 

distribusi ini, negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat 

menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup 

minimum.Adapun instrumen distribusi yang pada umumnya biasa diaplikasikan 

dalam lembaga filantropi Islam meliputi empat unsur yakni zakat, infak, sedekah dan 

                                                           

56Hasyimsyah dkk, Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan.MIQOT, 
43, No. 2, 2019. h. 283 

57 Amirus Sodiq, Konsep kesejahteraan dalam Islam, Equilibrium, 3, No. 2, 2015. h. 381 
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wakaf. Konsep tersebut merupakan jaminan yang bersifat sosial maupun individu 

sebagai terwujudnya kesejahteraan masyarakat.58 

Islam menuntun umatnya untuk memiliki jiwa yang pemurah dan penyantun, 

dengan kerelaan untuk memberikan bantuan tanpa diminta. Penekanan terhadap infak 

dan sedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat 

yang peduli sosial, karena pada hakikatnya setiap individu tidak dapat hidup sendiri, 

akan tetapi pasti membutuhkan bantuan orang lain. Infak tidak hanya bersifat materi 

saja, seperti halnya uang, barang, akan tetapi juga bisa non materi yang berupa 

keterampilan maupun keahlian. Instrument ini sasarannya memang tidak per invidu, 

akan tetapi kelompok masyarakat yang nantinya akan berguna untuk kesejahteraan 

mereka. Kemudian aktivitas filantropi awalnya lebih berbasis keagamaan dan 

ekonomi secara perlahan mulai bergerak menuju filantropi yang bertujuan keadilan 

sosial (social justice philanthropy) yang dapat menjembatani masyarakat kaya dan 

miskin. Apabila point ini direalisasikan melalui kegiatan pemberdayaan dengan baik 

maka kemiskinan lambat laun akan berkurang menuju kearah kesejahteraan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

58 Ari Murti, Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, 
Sodaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat), Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 1, No. 1, 
2017. h. 93  
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G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam merumuskan 

permasalahan penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi tema pembahasan 

adalah filantropi Islam.yang kemudian difokuskan pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang berbasis filantropi Islam, diantara bentuk filantropi Islam yaitu ZIS 

(Zakat, Infak, dan Sedekah). 

Selanjutnya, dengan harapan berimplikasi pada pendayagunaan ZIS sehingga 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang sejalan dengan gerakan filantropi 

Islam sehingga menjadi salah satu cara terwujudnya kesejahteraan umat. Untuk 

memperjelas kerangka konspetual yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah. 1 Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

2. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi pada Wahdah 

Inspirasi Zakat (WIZ) Jl. Urip Sumoharjo No.15 Tello Baru, Panakukang, Antang, 

Kec. Manggala, Kota Makassar Sulawasi Selatan. Penentuan lokasi tersebut karena 

sebagai lembaga filantropi yang mampu menjalankan aktivitas dan berdaptasi dengan 

baik dengan berbagai kebutuhan masyarakat melalui program ke berbagai sektor 

khusunya ekonomi. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitaian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan  fenomenologi dianggap tepat sesuai tujuan penelitian 

                                                           

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 9 

60 



 
 

61 
 

guna mengungkap inti dari sebuah fenomena.2 Serta didasarkan pada tujuan yang 

ingin dicapai yaitu memperoleh pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

filantropi Islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). 

C. Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber data dipilih secara Purposive 

dan bersifat Snowball sampling. Penentuan sampel sumber data, pada proposal masih 

bersifat sementara, dan berkembang setelah peneliti di lapangan. Jenis data yang 

digunakan adalah data subyek dan data fisik. Data subyek merupakan data yang 

diambil langsung dari subyek penelitian sedangkan data fisik diperoleh di lapangan. 

2. Sumber data 

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data 

adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoretis tertentu.3 Adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dari 

informan.4 Data primer dalam penelitian ini diperoleh  

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melaui 

perantara dengan mempelajari berbagai literatur terkait pemberdayaan 

ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam. 

 

                                                           

2 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis,(Yogyakarta: BPFE, 
2010), h. 146 

3 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005), h. 3. 

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.II; Jakarta: 
Rajawali pers, 2004), h. 30. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.5 Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana 

yang dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa teknik observasi dilakukan karena 

sering terjadi keraguan pada peneliti mengenai data yang diambil, ditakutkan terjadi 

kekeliruan. Kemungkinan kekeliruan itu terjadi karena kurang dapat mengingat 

peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai 

ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada saat tertentu.6 

Maka cara yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah 

dengan cara memanfaatkan observasi (pengamatan). Observasi dalam penelitian ini 

adalah potret pembedayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam melalui 

kegiatan ZIS yang dilakukan oleh Wahdah Inspirasi Zakat di Makassar 

mendeskripsikan realita kondisi di lapangan dan menjadi acuan dalam hasil 

penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan 

atau orang yang diwawancarai.7serta melalui telpon, bantuan computer (compute-

assisted), interview melalui media elektronik. Menurut Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

                                                           

5 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 158 
6 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif…h. 175 
7 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 111. 
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menggunakan metode interview adalah (1) subjek (informan) adalah orang yang tahu 

tentang dirinya sendiri, (2) apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya, (3) interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti.8 

Wawancara langsung akan dilakukan dengan enam orang informan dengan 

kategori informan yaitu:  

a. Tiga orang pihak dari lembaga Wahdah Inspirasi Zakat yang memiliki peran 

mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Makassar. 

b. Tiga orang masyarakat yang diberadayakan secara ekonomi oleh lembaga 

Wahdah Inspirasi Zakat di Makassar 

Wawancara dilakukan dengan qualitative interview atau wawancara kualitatif. 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibangun sendiri oleh 

peneliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu uapaya penelti untuk mendapatkan dokumen dari 

observasi dan wawancara bersama informan.  Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, dapat berupa tulisan dan gambar.9 

3. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui teks-teks 

terkait transaksi wisata halal pemberdayaan ekonomi dan filantropi Islam soft-copy 

                                                           

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D, h. 138 
9 M. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya (Ed, II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105. 
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edition seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, 

laporan, atau arsip organisasi, makalah dan lain-lain. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan 

instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan 

instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Peneliti 

sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu 

memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan 

peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisator, penafsir data, dengan menggunakan alat seperti laptop, 

handphone dan recorder sebagai pendukung dalam pengumpulan data dan pada 

akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis/berurutan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.10 Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu 

ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

                                                           

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D , h. 244 
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transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.11 Tahapan 

reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari 

lapangan, yaitu mengenai potret pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

filantropi Islam melalui kegiatan ziswaf pada Laziz wahdah Islamiyah Kota 

Makassar, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan 

data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi, 2) serta mencari 

hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data 

yang diperoleh dari transaksi wisata halal yang dilakukan sesuai dengan fokus 

penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan 

transaksi wisata halal dalam bentuk teks naratif. 

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan 

yang sistematis. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara 

deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah 2) 

memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 

dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian 

kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan alur penelitian. 

 

                                                           

11 Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (terjemahan) 
(Jakarta : UI Press. 2007).h.140 
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil 

dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau 

melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), 

wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk 

dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Keabsahan Data 

Pembahasan kajian penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.12 Untuk menguji keabsahan data guna 

mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.13 

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: (1) 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan 

lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti. 

                                                           

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 267-269. 
13 1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Cet. XXVI; Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 331. 
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Selain itu, pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 

perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 

yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam melalui kegiatan 

ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar selanjutnya mendiskusikan 

dengan orang orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini. 
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BAB IV 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS FILANTROPI 

ISLAM MELALUI KEGIATAN ZIS PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT 

(WIZ) DI MAKASSAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah dan perkembangan WIZ di Makassar  

Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 18 Juni 1998 dengan nama 

Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaries Abdullah Ashal, SH No. 20. 

Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading 

(seorang ulama kharismatik SulSel yang masa hidupnya menjadi Pembina para 

pendiri Yayasan Fathul Muin) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Umat, 

pada tanggal 19 februari 1998 M, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah 

Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” Perubahan nama tersebut diresmikan 

berdasarkan akta notaries Sulparian, SH No. 059. Wahdah Islamiyah adalah sebuah 

organiasi masyarakat (Ormas) Islam yang mendasar pemahaman berlandaskan Al 

Qur’an dan As Sunnah. Organisasi ini bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial, 

kewanitaan, informasi dan lingkungan hidup. 

LAZNAS wahdah adalah lembaga Amil Zakat, Infaq dan sedekah di bawah 

naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang resmi berdiri pada tahun 2002 M yang 

semula bernama lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZIS) dan diresmikan 

sebagai lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). LAZNAS Wahdah sebelumnya 

telah mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 

Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola dana zakat, infaq dan 

68 
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sedekah secara resmi. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah 

menggelar soft launchingWahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di aula pertemuan DPP 

Wahdah Islamiyah jalan Antang Raya no. 48 Makassar, Rabu 08 Januari 2020. WIZ 

dengan tagline “Ahlinya Zakat” yang sebelumnya bernama Laziz Wahdah ini 

dilaunching resmi oleh ketua Pengurus Harian DPP Wahdah Islamiyah Ustadz 

Rahmat Abdurahman. Direktur LAZNAS Wahdah Syahruddin mengatakan, 

kehadiran WIZ bertujuan menghadirkan semangat baru dan memaksimalkan 

pengelolaan zakat menjadi lebih baik lagi. Dengan pertimbangan regulasi, momentum 

untuk berbenah dan berfokus dalam pelayanan zakat kita bermetamorfosis dan 

mengganti nama menjadi WIZ.1 

2. Visi dan Misi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar 

a. Visi 

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Amanah Dan Profesional 

b. Misi  

1. Menigkatkan Kesadaran Ummat Tentang Urgensi Menunaikan Ibadah 

Zakat 

2. Meningkatkan Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan 

Sedekah Secara Profesional, 

3. Transparan, Tepat Guna dan Tepat Sasaran. 

4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Berbasis Kerja Yang Solutif, Praktis 

Dan Aplikatif. 

                                                           
1
 Https://wahdah.or.id/soft-launching-oleh-ketua-harian-dpp-wi-lazis-wahdah-

resmi-berganti-nama-menjadi-wahdah-inspirasi-zakat-wiz/  dikutip  Tanggal 10 
Desember 2020 pukul 10.21 WITA.  

https://wahdah.or.id/soft-launching-oleh-ketua-harian-dpp-wi-lazis-wahdah-resmi-berganti-nama-menjadi-wahdah-inspirasi-zakat-wiz/
https://wahdah.or.id/soft-launching-oleh-ketua-harian-dpp-wi-lazis-wahdah-resmi-berganti-nama-menjadi-wahdah-inspirasi-zakat-wiz/
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5. Memaksimalkan Peran Lembaga Dalam Bidang Sosial, Dakwah dan 

Kemandirian Ummat. 
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3. Direksi Kantor Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

STRUKTUR ORGANISASI WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) DI MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1: Skema Direksi WIZ di Makassar 
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4. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS Pada Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ) di Makassar 

a. Rekrutmen Muzakki  

1. Sosialisasi Lembaga dan Masyarakat  

Langkah awal yang dilakukan WIZ dalam merekrut muzakki adalah dengan 

memperkenalkan kepada calon muzakki terkait profil lembaga, latar belakang 

lembaga serta program-program yang telah ditetapkan WIZ dalam mendistribusikan 

dana ZIS yang telah terhimpun. Kemudian dalam upaya meningkatkan 

pengembangan lembaga, juga agar dana ZIS dapat diberdayakan secara optimal, WIZ 

melakukan sosialiasasi ke masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Sosialisasi langsung ke masyarakat yaitu dengan cara amil zakat 

mendatangi para calon muzakki (masyarakat/perusahaan) dengan memberikan 

pemahaman terkait pentingnya membayar zakat sekaligus memperkenalkan kepada 

calon muzakki bahwa WIZ akan mengelola zakat yang telah terhimpun dengan 

menyalurkan kepada mustahik-mustahik yang telah ditetapkan. Selain amil zakat 

yang ditugaskan WIZ untuk melakukan sosialiasi ke masyarakat. WIZ juga memiliki 

da’I – da’I yang telah tersebar ke seluruh Indonesia yang juga menjadi salah satu 

tugasnya ialah memberikan edukasi ke masyarakat terkait pentingya mengeluarkan 

zakat.  

Sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan memberikan edukasi 

kemasyarakat melalui beberapa alat bantu baik online atau offline yang bersifat 

ajakan untuk membayar zakat, diantaranya melalui: majalah Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ), spanduk/baliho, via agen, radio, website resmi www.wiz.or.id, serta facebook, 

twitter, Instagram atas nama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). 

http://www.wiz.or.id/
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    2. Sistem Penyetoran Zakat  

Untuk memudahkan muzakki dalam menyetorkan zakatnya, para muzakki 

dapat memilih langkah-langkah yang paling mudah. Diantara langkah-langkah 

tersebut ialah:  

a. Muzakki mendatangi langsung kantor pusat Wahdah Inspirasi zakat (WIZ) 

yang beralamat di jl. Urip Sumoharjo KM 7, Makassar Sulawesi Selatan  

b. Layanan jemput zakat oleh amil zakat WIZ dengan menghubungi call center 

085 315 900 900 

c. Melalui Rekening Bank (Transfer), Muzakki yang ingin melakukan transaksi 

penyetoran zakatnya melalui via transfer, Wahdah Inspirasi Zakat 

menyediakan beberapa bank yang dapat dipilih oleh muzakki, namun muzakki 

yang mentransferkan zakatnya dihimbau agar mengkinfirmasi WIZ dengan 

cara: konfirmasi via transfer via sms/Wa dengan format, BKHK/nama 

kota/jumlah donasi serta untuk amanah pencatatan harap tambahkan nominal 

200. Contoh; Rp. 1.000.000.200,- 

d. Berikut dalah Bank-Bank yang telah disiapkan oleh WIZ untuk para muzakki 

yang ingin melakukan pembayaran zakat via transfer atas nama Wahdah 

Inspirasi Zakat:  

 

NAMA BANK NOMOR REKENING 

Mandiri Syariah 499 900 900 5 

BNI Syariah 500 123 5005 

Bank Muamalat 801 004 83 67 

Tabel 4.1: Arsip Dokumen Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 
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   3. Penetapan Mustahik  

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) mengatur setiap program yang dijalankannya 

dan menentukan ktiteria mustahik yang akan diberikan bantuan dari dana zakat. 

Verifikasi yang lengkap terhadap mustahik yang akan kita bantu, dari delapan ashnaf 

yang kita ketahui, pentingnya ditonjolkan beberapa ashnaf (mustahik) yang paling 

pokok untuk dibantu, hampir semua membutuhkan dana zakat tapi diperincikan agar 

dana zakat yang kita keluarkan tersalurkan dengan baik. Adapun mekanisme dan 

tahapan-tahapan yang dijadikan pedoman untuk menetapkan pengusaha kecil sebagai 

mustahik zakat di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Survei  

Pihak WIZ secara mandiri turun langsung kelapangan untuk mensurvei 

mustahik dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam survei ini phak 

WIZ akan memilih mustahik yang telah memiliki usaha dan terkendala dengan biaya 

atau alat yang dimilikinya tidak memadai. 

b. Pengelompokkan data mustahik  

Pengelompokkan data mustahik dilakukan dengan cara menentukan klaster 

yang cocok dengan mustahik dengan mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan pokok 

yang diperlukan agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran. 

c. Menetapkan bantuan yang akan didistribusikan  

WIZ melakukan rapat internal setiap akan menjalankan programnya termasuk 

diantaranya program kemandirian, WIZ terlebih dahulu menentukan dan menetapkan 

jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada mustahik. 
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d. Evaluasi  

Selain menyalurkan zakat, WIZ juga melakukan evaluasi dengan memantau 

mustahik, pihak WIZ melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap yaitu 

pertiga bulan dan memberikan pemahaman kepada para mustahik jika taraf hidupnya 

sudah sejahtera maka diharapkan untuk bisa mandiri dalam mengelola keuangan 

sehingga keadaannya bisa berubah menjadi muzakki. Evaluasi ditinjau dari segi 

peningkatan pendapatan yang didapatkan mustahik setelah diberikan pemberdayaan 

oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).  Beberapa tahapan tersebut lebih detailnya yaitu 

sebagaiberikut : 

 

No Kriteria  Variabel Indikator 

1. Indeks Rumah Ukuran Rumah Sangat Kecil <5 m 

Kecil 5-10 cm 

Sedang 

Besar 

Dinding Tembok Bilik Bambu 

Triplek Kayu 

Semi Permanen 

Permanen/Beton 

Lantai/Alas Tanah 

Panggung Kualitas Kayu 

rendah 

Semen  

Kramik/Tegel/Panggung/ 

Kualitas Kayu Bagus  
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  Atap Rumah Rumbai Ijuk 

Genteng 

Seng 

Asbes 

Halaman Rumah Tidak Ada 

Tanaman (ada tapi tidak  

luas) 

Lapangan Bermain 

Lokasi Tempat Tinggal Bantaran rel/Sanagat  

Kumuh dan Berbahaya 

Bantaran kali/kumuh 

Perkampungan  

Komplek 

  Fasilitas Buang Air 

Besar/Sanitasi 

Tidak Punya 

Punya Tidak Memadai 

Baik dan Memadai 

  Daya listrik  450-900 Watt 

1300 Watt 

>1300 Watt 

2. Kepemilikan 

Harta  

Kepemilikan Rumah  Numpang 

Keluarga 

Kontrak/Sewa 

Milik Sendiri 

  Kebun/Sawah/Tanah Tidak Ada 

10-100 m 

100-500 m 

Tanah Garap 
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  Alat Elektronik Tidak ada 

TV/VCD/HP Tidak bisa 

dipakai Internet 

Hp Android 

Kulkas Keluaran 5 Tahun 

Terakhir 

  Kendaraan  Tidak Ada 

Sepeda/Motor Butut 

Motor Yang Bagus  

Mobil 

  Hewan Ternak Tidak Ada 

Unggas 

Kambing 

Sapi/Kerbau 

  Simpanan/Tabungan Tidak Ada 

Celengan/arisan 

Bank 

Emas 

  Alat Elektronik Rumah Tangga  Tidak Ada 

Mesin Cuci 

Komputer/Laptop 

AC 

  Perabot Rumah Tangga Lemari Pakaian 

Kursi Tamu 

Bupet (Rak TV/Rak Lain) 

Meja Makan Mewah 

3. Kondisi Apakah anda memiliki Ya 
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Perilaku motivasi untuk mendaptkan 

penghasilan lebih baik 

Tidak 

Apakah anda selalu 

melaksanakan sholat wajib 

Ya 

Kadang-Kadang 

Tidak 

Seberapa sering anda ikut 

kegiatan di masyarakat 

Selalu 

Sering 

Tidak 

Merokok Ya 

Tidak 

 Kesehatan Bila anak sakit dibawa ke 

sarana kesehatan 

Pustu/Puskesmas 

Rs Pemerintah 

Klinik RS Swasta 

  Jaminan Kesehatan Tidak Ada Jaminan  

Kesehatan gratis/Bpjs Kelas 3 

Memiliki jaminan kesehatan 

berbayar/nominal lebih dari 

Bpjs kelas 3 

  Memiliki anggota keluarga 

yang sakit menahun/berat/sulit 

disembuhkan/dalam perawatan 

Ya 

Tidak 

 

Pendapatan Keluarga Rincian 

Pendapatan Pengahasilan Suami 

Penghasilan Istri 

Penghasilan sampingan 

Bantuan dana dari anak 
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Bantuan dari lembaga lain 

Penghasilan anak dan menantu 

Penghasilan lain-lain  

Pengeluaran Rutin Kebutuhan Konsumsi (makan) 

Sewa/kontrak rumah 

Biaya pendidikan 

Biaya kesehatan 

Transportasi keluarga 

Listrik 

Air (minum, PAM) 

Hp/Telpon 

Asuransi 
 

Tabel 4.2 : Verifikasi Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat 

b. Sistem Pembinaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kepada Mustahik 

Untuk mencapai tujuan yang diprogramkan, WIZ memberikan pembinaan 

kepada mustahik agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan 

perekonomiannya juga meningkat. Adapun jenis pembinaan yang dilakukan antara 

lain: 

1. Pendampingan secara berkala 

Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pendampingan secara berkala kepada 

mustahik yang telah diberikan modal usaha selama 3-6 bulan dengan melihat 

peningkatan yang dicapai oleh mustahik dalam menjalankan usahanya.  

2. Bahan baku 

Agar usaha yang dimiliki mustahik terselenggara dengan baik WIZ 

memberikan bantuan berupa alat bantu atau bahan baku terkait dengan usaha yang 

dijalankan.  
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3. Membuat komunitas  

Untuk memudahkan mengontrol semua mustahik yang telah diberikan modal 

usaha, WIZ membuatkan komunitas agar para mustahik dapat bersinergi dan saling 

berbagi pengalaman sehingga wawasannya terbuka luas. 

4. Pelatihan – pelatihan  

Mustahik yang telah diberikan bantuan oleh WIZ selanjutnya diberikan 

pelatihan-pelatihan terkait dengan usaha yang dijalankannnya. Agar skillyang dimiliki 

mustahik bisa terupgrade sehingga pendapatan dari hasil usaha tersebut juga dapat 

meningkat.  

5. Evaluasi  

Setelah memberikan bantuan modal usaha dan memberikan pelatihan-

pelatihan kepada mustahik, WIZ melakukan evaluasi setiap 3 bulan dengan melihat 

peningkatan apa saja yang telah dicapai oleh mustahik. 

5. Klasifikasi Program Ekonomi Masyarakat pada WIZ  

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah dipercaya mengelola zakat, infak, 

sedekah (ZIS) serta dana kemanusiaan melalui program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga kurang mampu dan sebagai 

sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian 

keluarga serta sebagai bentuk kepedulian WIZ terhadap kaum dhuafa, khususnya 

pada program berkah mandiri (kegiatan produktif) dan berkah peduli (kegiatan 

konsumtif). WIZ juga memiliki beberapa program pemberdayaan lainnya seperti : 

1. Berkah Hidayah  

Melalui program berkah hidayah, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

berkomitmen untuk menyebutkan dakwah Islam keseluruhan penjuru negeri dengan 
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mengutamakan dakwah secara itqan(professional) dan pembinaan masyarakat secara 

terpadu mulai dari mempersiapkan Da’I  yang berkompten, penyediaan sarana 

prasarana, dan pembimbingan umat secara intensif. Program ini diharapakan dapat 

memberi kemanfaatan ditengah distorsi pemahaman Islam saat ini juga sebagai 

wadah pembinaan masyarakat dengan melahirkan komunitas masyarakat yang 

berdaya.  

2. Berkah Juara 

Program berkah juara berorientasi pada penyediaan layanan pendidikan, 

pemberian beasiswa, juga sebagai sarana untuk membantu biaya pendidikan bagi 

siswa yang berprestasi namun kurang mampu serta pembinaan secara insentif dengan 

menekankan nilai-nilai keislaman.  

3. Berkah Mandiri  

Melalui program berkah mandiri, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

berkomitmen menyediakan pelatihan, sarana prasarana, pemberian modal usaha, dan 

pendampingan untuk usaha mikro untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat, 

perluasan lapangan pekerjaan yang berdampak kurangnya pengangguran.  

4. Berkah Sehat 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) turut berkontribusi aktif dalam bidang 

kesehatan dengan bantuan kesehatan, edukasi hidup sehat, ambulans gratis, dan 

khitanan massal. 
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5. Berkah Peduli  

Program berkah peduli merupakan rumpun utama dalam program 

pemberdayaan melalui tiga aspek utama yaitu sosial, lingkungan dan kemanusiaan.2 

Program ini menunjukkan pemberian yang sifatnya konsumtif. 

 

Penerima Program Jenis Program Waktu Tempat Kegiatan Estimasi 

Biaya 

11 Orang Berkah 

Peduli 

Sembako Untuk 

Dhuafa 

Senin 

02/11/2020 

Jl. Komala 2 Kec. Tamalate 

Kota Makassar 

Rp. 1.000.000 

10 Orang Berkah 

Peduli 

Sembako Untuk 

Dhuafa 

Jumat 

27/11/2020 

Jl. Sinassara Kel. 

Kalukubodoa Kec. Tallo Kota 

Makassar 

Rp. 1.000.000 

11 Orang Berkah 

Peduli 

Sembako Untuk 

Pejuang Keluarga 

Dhuafa 

Kamis 

17/12/2020 

Jl. Amd Borong Jambu Kel. 

Tamangapa Kec. Manggala 

Rp. 1.150.000 

11 Orang Berkah 

Peduli 

Sembako Untuk 

Dhuafa 

Rabu 

4/11/2020 

Jl. A. Tonro Kec. Tamalate 

Kota Makassar 

Rp. 1.000.000 

Tabel 4.3 : Program Berkah Peduli Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

 

 

 

 

                                                           
2 Website Resmi WIZ, www.wiz.or.id Di Akses 20 Desember 2020, Pukul 13.50 Wita.  

http://www.wiz.or.id/
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B. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ) di Makassar 

1. Melalui Bantuan Usaha Mikro (BUM) 

a. BUM Usaha Kripik Pisang  

Ibu Haswah berprofesi sebagai penjual kripik pisang di Kel. Laikang Kec. 

Bringkanaya Kota Makassar. Salah satu penerima modal Bantuan Usaha Mikro 

(BUM) dari Wahdah Inspirasi zakat (WIZ). Sejak 14 tahun menggeluti usaha ini, 

pada bulan April 2020, WIZ memberikan tambahan modal. Sesuai ungkapan si Ibu:  
“Awalnya saya diberi dana sebesar Rp 500.000 buat tambahan modal 

kemudian berikutnya saya diberi lagi sebesar Rp.250.000, dengan adanya bantuan 
dari WIZ yang sangat terbantu dari sisi pemasaran karena saya kurang ilmu disitu. 
Dan kondisi saat itu memang saya lagi butuh, kemudian WIZ menawarkan bantuan 
juga dari packingan, dari situ kripik yang saya buat dapat bertahan selama 2 bulan 
lamanya, berbeda dengan sebelumnya yang hanya bisa bertahan selama 2 minggu. 
Harapan saya ke WIZ bisa terbantu dari segi pemasaran jadi saya produksi saja dan 
bagus juga jika ada terus pengontrolan tiap 3 bulan supaya ada peningkatan. Setalah 
juga mendapat bimbingan bisa lebih berkembang usahanya dan bisa menjadi muzakki 
juga “

3 

Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan kripik pisang yaitu sebesar Rp. 

150.000, - 200.000,- perharinya, namun masih pendapatan kotor. Pembuatan kripik 

pisang biasanya dilakukan perhari sebanyak 5 sisir pisang, karena kondisi lagi tidak 

memungkinkan bisanya kripik pisang dibuat 2 kali seminggu sebanyak 10 sisir 

pisang. Dan usaha ini juga mendapatkan reseller baru yang menjadikan kripik pisang 

berbagai varian rasa seperti keju, coklat, dan kopi. Namun terkhusus Ibu Haswah 

sendiri hanya menyediakan kripik saja karena keterbatasan tenaga dan resep varian 

rasa belum pernah dibuat sebelumnya. Rencana kedepan yang akan dilakukan pada 

usaha ini menambah pemasukan dengan mengolah kripik dalam bentuk oleh-oleh 

                                                           

3 Ibu Haswah (53 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 
(WIZ), Wawancara 19 Desember 2020. 
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namun untuk dipasarkan harus memiliki standar halal yang pengurusannya masih 

terbantu melalui teman dan memakan waktu yang lama. Seperti ungkapannya : 
“ Jika kemasannya sudah mamadai dan bagus, langkah selanjutnya akan 

ditawarkan di toko-toko besar, karna awalnya kemasan tipis, sementara packaging 
yang baru bisa tahan 2 bulan namun hasil lab yang menentukan. Kalau lebelnya 
sudah didapatkan akan dipasarkan lebih luas lagi” 

4 

Usaha yang dijalankan Ibu Haswah memiliki potensi yang sangat besar untuk 

kedepan namun beliau terbatas dari kemampuan dalam memanfaatkan internet 

sebagai media untuk menjual lebih banyak lagi kripik pisang yang telah dibuat. 

Kripik pisang yang dibuat oleh beliau memilki cita rasa enak yang bisa dinikmati 

semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua.  

b. BUM Usaha Es Buah 

Bapak Sayhrul Ropu berprofesi sebagai penjual es buah di Jl. Nipa-Nipa 

Manggala Kota Makassar, juga merupakan salah satu penerima modal Bantuan Usaha 

Mikro (BUM) dari Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). Bantuan ini diterima pada bulan 

November Tahun 2019. Sesuai ungkapannya : 
“ Kami diberikan bantuan oleh WIZ pada bulan 11 tahun 2019 sebesar Rp. 

500.000,- sebelum diberikan tambahan modal kami disurvei sebanyak 2x dan juga 
diberikan pelatihan-pelatihan khusus dari wahdah”

5 

Usaha yang dijalankan Bapak Sayhrul Ropu tidak hanya menjual es buah saja 

tapi juga biasanya menyediakan makanan lain seperti pisang epe dan bakso bakar. 

Selama menerima bantuan usaha tersebut hanya berjalan sekitar 3  bulan dikarenakan 

pandemi dan banjir pada lokasi penjualan yang dilakukan. Sebelum beralih pada 

jualan tersebut Bapak Syahrul Ropu memiliki kantin pada Kampus STIBA tapi untuk 

saai ini sekolah sedang menjalankan kegiatan online. Beberapa kendala terjadi pada 

                                                           

4Ibu Haswah (53 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 
(WIZ), Wawancara 19 Desember 2020. 

5Syahrul Ropu (42 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 
(WIZ), Wawancara 21 Januari 2021. 
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saat jualan Es Buah karena peminatnya kurang dan sangat tergantung pada cuaca. 

Seperti ungkapan:  
“ Kalau tidak banjir, jual es buah Alhamdulillah banyak yang mau, biasanya 

juga dapat pesanan buka puasa sebanyak 100 cup, selain itu jarang orang yang mau 
makan es buah, makanya saya juga menjual bakso bakar dan pisang epe”

6 

Pendapatan yang dihasilkan pada usaha ini, sehari-harinya sebesar Rp. 

150.000.,- Rp. 250.000., sedangkan pada saat ada pesanaan buka puasa biasanya 

dapat sebesar Rp. 350.000., Usaha ini sudah berlangsung lama, biasanya juga ada 

pergantian menu. Selama usaha ini dijalankan terkendala pada sewa tempat yang 

mahal dan sering terjadi banjir di lokasi penjualan. Seperti ungkapanya:  
“ Jadi waktu banjir Nipah-Nipah grobakku terbawa air jadi saya tidak bisa lagi 

menjual, saya hanya terima pesanan saja dulu”
7 

Perlu kita ketahui usaha ini masih perlu dikembangkan lagi dikarenakan 

belum maksimal pada pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Wahdah 

Inspirasi Zakat (WIZ) dan bantuan ini merupakan wujud pemberdayaan ekonomi 

masyarakat sebagai motivasi atau dorongan untuk mengasah kemampuan yang 

mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan jika 

ingin mengembangkan usahanya. 

c. BUM Usaha Bakso  

Bapak Bilal Agussalim berprofesi sebagai penjual bakso di Jl. S. Dg.Ngemba. 

Kel. Samata. Kec Somba Opu Kab. Gowa. Usaha ini sudah berlangsung lama sejak 

tahun 2004 dan beliau saat itu masih muda dan belum memiliki istri. Sekarang beliau 

sudah berstatus kepala keluarga yang memiliki tanggungan 4 orang anak dan satu 

orang istri. Bapak ini menerima Bantuan Usaha Mikro (BUM) dari Wahdah Inspirasi 

                                                           
6 Syahrul Ropu (42 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ), Wawancara 21 Januari 2021. 
7 Syahrul Ropu (42 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ), Wawancara 21 Januari 2021. 
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Zakat (WIZ) pada Oktober 2020 dan sudah berlangsung selama 5 bulan. Bantuan 

yang diberikan sebanyakRp.500.000., Sesuai ungkapannya : 
“Sebelum masuk musim hujan pihak WIZ datang kerumah dan teman yang 

lain untuk survei proses pembuatan bakso sambil dia coba juga dan setelah itu 
dilakukan dokumentasi “

8 

Sebelum diberikan bantuan, beliau dalam kondisi yang sangat membutuhkan, 

dikarenakan banjir dan PSBB serta tabungan hanya digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Sesuai ungkapannya : 
“Bantuan ini saya rasa sekali, setelah diberikan langsung saya gunakan 

sebagai modal, setalah tidak adanya aktivitas dan tabungan habis selama PSBB 
daerah Makassar” 

9 

Biasanya beliau menjual tiap hari kecuali pada hari Jumat dan Ahad karena 

mengikuti beberapa kegiatan dari Wahdah dan beliau termasuk salah satu 

penanggung jawab pada kegiatan tersebut. Penghasilan yang didapatkan seharinya 

bersih sebesar Rp. 100.000., keuntungan disertai modal yang diperoleh kurang lebih 

Rp. 500.000,. ini berlangsung tiap hari, Namun dikarenakan pandemi penjualan yang 

biasanya habis sebelum maghrib malah habis setelah isya serta daya beli masyarakat 

sangat berpengaruh akibat pandemi. Selain itu usaha yang dijalankan Bapak Bilal 

juga memiliki potensi yang besar dikarenakan rasa dan peminatnya juga bisa 

dinikmati oleh semua kalangan. Usaha ini juga perlu kreativitas lebih dalam 

memasarkan produk, misalnya bakso dalam bentuk kemasan yang bisa dibekukan. 

Namun Bapak Bilal belum mendapat pembinaan serta pelatihan dari pihak Wahdah 

Inspirasi Zakat (WIZ).  

                                                           
8 Bapak Bilal Agusalim (39 thn), Penerima Bantuan Usaha Mikro Wahdah Inspirasi Zakat, 

Wawancara, 10 Februari 2020. 
9 Bapak Bilal Agusalim (39 thn), Penerima Bantuan Usaha Mikro Wahdah Inspirasi Zakat, 

Wawancara, 10 Februari 2020. 
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Hampir seluruh pelaku BUM pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) menjadikan 

berdagang sebagai pekerjaan pokok mereka. Awal mereka berwirausaha atau memilih 

berjualan karena inisiatif sendiri dari awal dan sebagai tambahan penghasilan. 

mengingat kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga 

kontribusi BUM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok 

masyarakat berpendapatan rendah.  

 

Penerima Program Jenis Program/Jenis 

Usaha 

Tempat Kegiatan Estimasi 

Biaya 

Agus Salim Berkah 

Mandiri 

BUM/ Penjual Bakso Jl. Dg. Ngemba Samata Kel. 

Samata Kec. Somba Opu 

Kab. Gowa 

Rp. 500.000 

Saputra 

Bahar 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Minuman Mojito Jl. Rudal Komp. Citra Daya 

Permai 2 Kota Makassar 

Rp. 500.000 

Syahrul 

Ropu 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Es Buah Jl. Nipa-Nipa Manggala Kota 

Makassar 

Rp. 500.000 

Darwin Berkah 

Mandiri 

BUM Kota Makassar Rp. 2.500.000 

Haswa 

Kamaruddin 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Keripik Pisang Kel. Laikang Kec. 

Bringkanaya Kota Makassar 

Rp. 602. 000 

Syamsuddin Berkah 

Mandiri 

BUM Jl. Rahmatullah Raya Kel. 

Tamangapa Kec. Manggala 

Kota 

Rp. 500.000 

Tri Berkah BUM/ Nasi Kuning BTN Mangga Tiga Blok 67 Rp. 750.000 
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Wahyuni Mandiri No. 16 Kel. Paccerakkang 

Kec. Bringkanaya Kota 

Makassar 

Muh. Alam Berkah 

Mandiri 

BUM/ Bubur kacang Ijo Perum Ikhwah Jl. Nipa-Nipa 

Kel. Manggala Kec. 

Manggala Kota 

Rp. 500.000 

Suriani Dg. 

Sugi 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Penjual Buah Kab. Gowa Sulawesi Selatan Rp. 2.000.000 

Ismail 

Razak 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Konter Pulsa Antang Kota Makassar Rp. 1.000.000 

Murni Saras 

Hati 

Berkah 

Mandiri 

BUM/ Warung dan Sayur Jl. Maros Raya Blok B/75 

BSP Kel. Laikang Kec. 

Bringkanya 

Rp. 500.000 

Tabel 4.4 : Penerima Bantuan Usaha Mikro (Bum) di Wahdah Inspirasi Zakat 

b. Melalui Penguatan Ekonomi Kelompok 

Selain itu Wahdah Inspirasi Zakat memiliki program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang lebih produktif lainnya yaitu penguatan ekonomi kelompok malalui 

pemanfaatan komoditas pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Rancangan 

kegiatan ini belum terkonsep dengan baik. Seperti ungkapan : 
“ Kami juga baru-baru ini menjalankan program pemberdayaan lainnya 

seperti perikanan, peternakan, dan pertanian, sebelumnya budidaya ikan lele sudah 
pernah berlangsung, dan bahkan sudah panen. Namun untuk peternakan puyuh 
kemarin unggasnya mati semua karena diserang virus. Sedangkan untuk pertanian 
sama sekali belum dijalankan dan masih digarap “

10 

                                                           
10Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 

Wawancara, 8 Desember 2020. 
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Sedikit gambaran konsep ini merencanakan untuk membuat usaha budidaya 

ikan lele yang ramah lingkungan dan tidak sulit untuk dikerjakan. Namun usaha ikan 

lele tidak akan bagus perekembangannya jika tidak didukung oleh beberapa 

penunjang sarana dan prasarana, maka dari itu dibutuhkan inovasi dan kreatifitas 

dalam sebuah unit usaha yang satu ini dengan cara menambahkan unit kolam dan 

pengadaan sarana prasarana agar bibit dapat tersortir dengan baik setelah diolah dan 

bisa di kreasikan menjadi beberapa produk olahan dengan kualitas yang baik dan 

menarik, dan belum banyak beredar di pasaram yang tentunya memiliki harga jual 

yang terjangkau serta menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Berikut estimasi 

biayanya : 

No Keterangan Qty Harga/Satuan Jumlah 

 Terpal tipe 6 2 lembar Rp. 350.000,- Rp. 700.000,- 

 Jaring sortir 2 buah Rp.45.000.- Rp. 90.000,- 

 Pakan 4 karung Rp. 450.000,- Rp. 1.800.000,- 

 Jaring-jaring 10 meter Rp. 25.000,- Rp. 250.000,- 

 Bibit lele 1000 ekor Rp. 650,- Rp. 650.000,- 

 Total Rp. 3.490.000,- 

Tabel 4.5 : Arsip Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

Sejauh ini peminat ikan lele belum menurun karena cita rasa dagingnya yang 

gurih dan bergizi menjadi daya tarik oleh banyak orang apalagi yang suka dengan 

ikan air tawar, ikan lele mudah diterima oleh banyak kalangan karna harganya yang 

terjangkau dan enak. Begitupun dengan ungkapan Bapak : 
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“ Ikan lele punya pendampingan selama 6 bulan, uji coba kalau berhasil kita 
eksiskan di daerah ini dan di cari lagi daerah yang memiliki potensi “

11 

Target pasar ikan lele bisa ditujukan untuk warung makan dan restoran yang 

menyediakan makanan seafood dan akan sangat cepat dan tepat jika dipasarkan. 

Namun hal ini belum dilakukan oleh mustahik/ kelompok binaan lele. Sesuia 

ungkapan : 
” kami sudah melakukan panen namun setelah panen belum dijual dipasaran 

dikarenakan pandemi sehingga hasilnya sementara dinikmati oleh kelompok yang 
mengelola budidaya tersebut, selain itu karena adanya banjir beberapa alat yang 
digunakan untuk pengembangan ikan lele terseret banjir maka perlu digarap ulang”

12 

Konsep ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik begitupun dengan 

peretnakan puyuh dan sektor pertanian. Perlu rancangan ulang serta konsep yang 

lebih kuat dalam merealisasikan kegiatan yang dananya terbilang sangat besar serta 

mampu menjadi program pemberdayaan ekonomi yang berkepanjangan. Berikut 

pendayagunaan dana ZIS : 

 

No. Bentuk Pemberdayaan Terealisasi 

1 Dakwah   

2 Bantuan pendidikan    

3 Bantuan sosial umum, fakir miskin   

4 Pelayanan social   

5 Bantuan usaha mikro   

6 Penguatan Ekonomi Kelompok Melalui 

Pemanfaatan Komoditas pada Sektor Pertanian, 

- 

                                                           
11 Syahriansyah, Bidang Pemberdayaan dan Pendistribusian Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 

Wawancara, 15 Desember 2020. 
12 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 

Wawancara, 8 Desember 2020. 
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peternakan dan perikanan 

Table 4.6 : Data Diolah 2020 

C. Optimalisasi Kegiatan ZIS Berbasis Filantropi Islam  

1. Sebagai Kewajiban Agama  

Konsep ini mengacu pada pembersihan atas kekayaan dan pembersihan hati 

seseorang. Pembersihan atas kekayaan umumnya dianggap sebagai proses yang tidak 

terpisahkan dengan pertumbuhan atau bertambahnya kekayaan seseorang. Hal ini 

telah banyak dipahami oleh umat Islam dan ditegaskan ulama. Zakat disebutkan 

bersama shalat, puasa, dan haji, semua ini dipahami sebagai ritual murni keagamaan, 

yang kewajibannya bisa meningkatkan spritualitas.  

Manusia yang baik atau hamba yang baik adalah hamba yang melakukan 

kewajiban sujud dihadapan Allah swt, di mana Allah sesungguhnya tidak terbelenggu 

arah, apakah timur atau barat serta melakukan kebaikan sebagai konsekuensi iman 

dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik yang sangat 

ditekankan Al- Quran, adalah kewajiban zakat oleh manusia dari harta manusia yang 

dimilikinya. Zakat bukan hanya kewajiban manusia secara vertikal di hadapan Allah, 

tetapi dimensinya meliputi sesama mahluk, agar kepemilikan terdistribusi dengan 

baik. Dalam ranah filantropi seruan zakat ini menjadi landasan fundamental mengapa 

agama ini sangat filantropi.13 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memiliki keorganisasian yang professional. 

Hal tersebut sangat menunjung terealisasinya strategi, visi misi dan tujuan yang telah 

direncanakan oleh WIZ. Struktur organisasi WIZ memiliki divisi-divisi yang dapat 

membantu kesuksesan aktivitas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Dalam 

                                                           
13 Akmal, Filantropi Dan Pemberdayaan Ekonomi Tinjauan Al-Quran Teks dan Konteks. 

Artikel dikutip pada Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 07.42 WITA. h. 7 
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pengelolaanya, WIZ mengelola dan mendistribusikan dana ZIS yang telah terhimpun 

melalui perantara-perantara program yang dimiliki, pengelolaan dana zakat dilakukan 

dengan dua acara yaitu secara konsumtif dan produktif. Cara konsumtif yaitu dengan 

memberikan bantuan pokok jangka pendek kepada mustahik berupa makanan pokok 

dan kebutuhan pokok lainnya melalui program berkah peduli, sedangkan cara 

produktif yaitu memberi zakat untuk dikelola dan dikembangkan menjadi modal 

usaha yang akan membantu perbaikan ekonomi mustahik melalui program berkah 

mandiri pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). Namun penyaluran dana zakat amil 

harus cerdas melihat mustahik yang akan diberikan bantuan agar dana ZIS betul tepat 

guna dan tepat sasaran. Sesuai ungkapan bapak Irwanto selaku HRD mengatakan 

bahwa:  
“ Dari hasil arsip Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) bahwa total penerimaan 

zakat, infak, dan sedekah menglami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun 
Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) mengalami peningkatan dalam menerima dana zakat, 
infaq, dan sedekah yang pada periode tahun 2015-2017 hanya menghimpun zakat, 
infaq, dan sedekah rata-rata 7 miliyar pertahun, kemudian meningkat pada periode 
tahun 2018-2020 rata-rata 11 milyar pertahun.”14 

 Namun perlu diketahui bahwa penerimaan dana zakat tidak lebih tinggi 

daripada dana infak dan sedekah yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Wahdah Inspirasi Zakat mengklaim peningkatan dalam 

mengumpulkan dana  zakat, infaq, dan sedekah tiap tahunnya namun dana yang 

diterima oleh WIZ kebanyakan dari dana sosial yang bukan dari zakat. Berikut 

laporan penghimpunan dana zakat yang diperoleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).  

 

1. PENERIMAAN JUMLAH 

2. Zakat Rp. 60.548.359 

                                                           
14 A. Irwanto, HRD Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ),  wawancara, 6 Desember 2020. 
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3. Infaq Rp. 438.599.789 

4. Non Halal Rp. 6.000.000 

5. Lain-Lain Rp. 35.895.000 

 JUMLAH PENERIMAAN Rp. 541.043.143 

Tabel 4.7: Laporan Keuangan Kantor Pusat Operasional WIZ di Makassar  

(Data Penerimaan Dana) 

Dalam undang-undang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, disebutkan mengenai 

persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat dilakukan 

berdasarakan persyaratan tentang hasil pendataan mustahik delapan asnaf yaitu, fakir, 

miskin, amil, muallaf, riqab,gharim, sabilillah dan ibnusabil. Serta mendahulukan 

orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan 

sangat memerlukan bantuan. Hendaklah pola penyaluran ZIS diarahkan untuk 

memampukan dan memberdayakan anggota masyarakat yang lemah ekonominya 

dalam bentuk pemberian modal. Apalagi kondisi sekarang ini banyak masyarakat 

yang perlu dibantu agar dapat berusaha di sektor usaha kecil. Sesuai ungkapan bapak 

Ridwan Umar:  
“ Untuk saat ini ZIS, zakat sangat jelas asnafnya (penerimanya) dan 

sebenarnya dipisah dari sisi pendistribusiannya. Dari sisi sasaran objek, masuk 8 
asnaf dan dana ZIS bisa digunakan, jadi kita pisah laporan keuangan ada dana zakat, 
dana infaq, dana sedekah, itu kami 1/2nya tapi untuk sifatnya terikat misal 
pembangunan masjid kami tidak campur adukkan, kemudian untuk dana program 
pemberdayaan bisa masuk ketiga-tiganya (dana ZIS). Misalnya ada campaign untuk 
BUM, gotong royong untuk bantu masyarakat itu sifatnya terikat karena dalam 
rekening ada pengkodean khusus untuk muzakki yang ingin berdonasi program 
BUM, dananya memang dialokasikan kesitu. Sedekah sifatnya umum, tergantung apa 
saja yang tersedia, misalnya dana/anggaran infak lagi banyak untuk BUM kita bisa 



 
 

94 
 

 

fokus ke dana infaq kalua tidak ada sedekah umum. Zakat terikat dianalogikan sesuai 
dengan anggaran dan objek sedangkan non terikat sifanya umum.”

15 

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak pada 

penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Semua yang telah disampaikan diatas sudah 

cukup menunjukkan betapa penting dan bergunanya zakat, infak dan sedekah dalam 

kehidupan individu dan masyarakat Islam yang tujuannya lebih dari sekedar 

kewajiban agama. 

2. Sebagai Moralitas Agama 

Konsep ini mendasari sifat imperative zakat dalam hal menekankan 

pentingnya derma jauh melampaui ritualitas. Pendayagunaan zakat yang berupa infak 

dan sedekah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana infak dan sedekah 

pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) melalui BUM pada program kemandirian. WIZ 

memberikannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan 

survei kepada mustahik yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya. 

Lembaga WIZ telah melakukan proses pemilihan orang yang berhak 

menerima dana ZIS (mustahik) yang dilakukan beberapa tahap prosedural, sehingga 

diharapkan para mustahiknya bisa tepat sasaran. Selain itu pola distribusinya diubah 

kearah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif. Dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan salah satu pihak Wahdah Insipirasi Zakat (WIZ), bapak 

Syahriansyah selaku bidang pemberdayaan mengatakan: 
”Bantuan dalam bentuk konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada 

masyarakat berupa program berkah peduli yaitu berupa pembagian sembako yang 
dilakukan setiap hari jumat. Sedangkan bantuan produktif adalah bantuan uang yang 
diberikan modal usaha melalui program berkah mandiri yang diberi nama Bantuan 

                                                           

15 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
wawancara, 8 Desember 2020.  
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Usaha Mikro (BUM), bantuan ini diberikan kepada masyarakat khusunya dhuafa 
yang memiliki usaha namun mereka yang kurang tentang literasi keuangan, branding 
dan jiwa-jiwa enterprener”

16 

Hal ini menjadi acuan ZIS didayagunakan untuk mengatasi problem 

kemandirian dikalangan masyarakat. Beberapa kendala yang melihat sebagian 

mustahik yang penghidupannya ada di sektor usaha informal menjadikan mereka tak 

berdaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dibutuhkan akses 

permodalan yang lebih luas dan pendampingan. WIZ telah melakukan pemberian  

modal kepada mustahik dan kemudian melakukan pendampingan sejak tahun 2019 

telah menyalurkan zakat produktif dengan program BUM ( Bantuan Usaha Mikro). 

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Syahriansyah selaku bidang 

pemberdayaan mengatakan bahwa:  
“Yang dilakukan pihak kami (WIZ) selama melakukan pendampingan yaitu 

melalui pelatihan, kita bisa menganalisa yang cocok dengan usaha-usahanya  
kemudian membuat branding apa saja yang cocok dengan usaha tersebut, ketika 
mereka sudah cocok dan sudah jalan 1-2 bulan kita controlling dan jalan terus 
(istiqomah) lalu problem solving lagi sesuai dengan apa lagi yang dibutuhkan kepada 
mustahik. Setelah semuanya dilakukan pelatihan, bantuan dan evaluasi setiap 
bulannya, kalau perlu mereka sampai punya beberapa cabang, WIZ baru beralih ke 
yang lain”

17 

Dalam menentukan kriteria tersebut pihak dari lembaga filantropi WIZ itu 

sendiri turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan calon penerima 

bantuan. Selain untuk menghindari manipulasi laporan juga pihak WIZ ingin melihat 

dan mendata kebutuhan calon  penerima bantuan. Sehingga bantuan yang diberikan 

oleh lembaga filantropi dapat benar-benar membantu dan bermanfaat bagi penerima 

bantuan. Proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh WIZ disalurkan langsung 

                                                           

16 Syahriansyah, Bidang Pemberdayaan dan Pendistribusian Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 15 Desember 2020.  

17 Syahriansyah, Bidang Pemberdayaan dan Pendistribusian Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 15 Desember 2020. 
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oleh pihak lembaga, sehingga sangat tidak mungkin akan terjadi kecurangan atau 

bahkan bantuan yang diterima dari masyarakat yang akan disalurkan kepada 

masyarakat akan diambil dana tau disalahgunakan. Oleh karena itu untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka lembaga WIZ ini lebih memilih 

untuk menyalurkan bantuan tersebut secara langsung agar dapat memantau dan 

mengelolanya dengan amanah. Proses seperti ini sangat diinginkan oleh masyarakat 

karena  dengan proses yang tanpa prantara ini dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat, juga memberikan kesempatan pihak lembaga filantropi itu sendiri untuk 

lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga dapat benar-benar merasakan dan paham 

akan kebutuhan masyarakat sekitarnya.  

Proses evaluasi pelaksanaan program BUM juga dilakukan laporan secara 

transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan 

program BUM, profesionalisme dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki 

kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan 

dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Di sini diperlukan kelengkapan 

berupa data-data mustahik, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang 

merasa terbantu oleh pengguliran program. Inilah umpan bagi filantropi Islam yang 

lebih besar.Dengan adanya WIZ sebagai lembaga filantropi Islam di kota Makassar 

sangat membantu mustahik dalam mengembangakan usahanya, seperti ungakapan Ibu 

Haswah sebagai salah satu penerima Bantuan Usaha  Mikro (BUM) mengatakan 

bahwa:  
“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh WIZ, 

seperti pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, saya sering mendapatkan zakat yang 
dikelola oleh WIZ, apalagi sebelum adanya bantuan dari WIZ saya sangat kesulitan 
menyalurkan bakat jual beliku, sedangkan dari pihak WIZ sangat membantu saya dari  
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segi kemasan, pemasaran dan tambahan modal.”
18 

Sebagai lembaga filantropi Islam yang dibawahi oleh ormas melalui izin 

Kementerian Agama mampu menjalankan kegiatan ZIS dan mengelola dana 

kemanusiaan dengan menawarkan solusi membantu mustahik sebagai sarana untuk 

membantu penerima manfaat dalam  meningkatkan perekonomian keluarga melalui 

konsep filantropi Islam modernis.  Didalamnya memerlukan solidaritas antara seluruh 

kompenen yang terdapat dalam sebuah negara untuk bersama-sama memajukan 

negara demi kepentingan kesejahteraan. Berdasarkan aturan BAZNAS, lembaga Amil 

zakat khususnya WIZ dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari 5 

kompenen/ variable melaui program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah 

(advokasi) dan kemanusiaan. Lebih tegasnya diungkapan oleh Bapak Ridwan Umar: 
“ Pengelolaan dana ZIS dan waqaf di Indonesia berbeda, teruntuk WIZ belum 

mendapat izin pengelolaan waqaf  kecuali pada Ormas Wahdah Islamiyah itu sendiri 
karena memiliki departemen sendiri. Pada sisi pengelolaan Ormas Wahdah Islamiyah, 
WIZ punya manajemen sendiri dalam mengelola dana ZIS. Adapun dana 
kemanusiaan juga dikelola oleh WIZ sesuai aturan Kementeriaan Agama RI yaitu 
lembaga zakat boleh mengelola dana kemanusiaan kecuali lembaga sosial tidak dapat 
mengelola dana ZIS sesuai aturan kementeriaan Sosial” 

19 

Penguatan relugasi ini dapat menggambarkan sebuah kedermawanaan yang 

dilandasi nilai kasih sayang untuk peduli terhadap sesama manusia dan merupakan 

salah satu bagian dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi 

Islam dengan harapan setiap muslim memiliki kepedulian terhadap sekitarnya. Sikap 

tanpa pamrih tanpa tuntutan dari pihak manapun menjadi poin penting dalam 

melakukan kegiatan filantropi Islam. Berbagai kegiatan yang telah dijalankan oleh 

WIZ membawa proses pembiasaan berfilantropi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur 

                                                           

18Ibu Haswah ( 54 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro (BUM), Wawancara, Makassar, 
19 Desember 2020. 

19Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 8 Desember 2020. 



 
 

98 
 

 

dakwah pada WIZ mengajarkan kebaikan menjadi tolok ukur bagi setiap orang untuk 

dapat merealisasikan tujuan kebaikan bagi kemaslahatan umat manusia. Sesuai 

ungkapan : 
“ WIZ sebagai lembaga Filantropi Islam dengan background Ormas 

menekankan penyampaian dakwah bukan semata-mata memberikan bantuan saja, 
bukan hanya berdasarkan data assessment mustahik, bukan hanya sisi ekonomi tapi 
juga sisi ruhiyah/kerohanian misalnya aktivitas sholat 5 waktu bersama masyarakat 
serta gotong royong, dan sosialisasi mengenai selain memberikan bantuan, kami juga 
melakukan pendekatan/edukasi bisa berinfaq melalui isi kaleng sedekah karena yang 
awalnya diberi akhirnya juga akan memberi ” 

20 

Salah satu mustahik juga mengungkap bahwa : 
“ Selain bantuan berupa materi, Wahdah Inspirasi Zakat juga mengadakan 

Tahfidz setiap weekend/Jumat dan mengadakan Ta’lim setiap Ahad”
21 

Tidak dapat dipungkiri adanya peran serta yang dilakukan WIZ dan 

masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menyampaikan dakwah 

melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti ungkapan 

Bapak Umar: 
 “Paling besar dari skop kami adalah program dakwah, karena kita punya 145 

Da’I yang kita kirim se-Indonesia dan kita berikan kafala (gaji) dari WIZ, mereka 
fokus untuk berdakwah membina masyarakat-masyarakat pedalaman.” 

Program-program untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki 

dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan 

ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas bagi masyarakat. Begitu 

juga stategi pengelompokan penerima bantuan ZIS dalam kelompok-kelompok 

aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual. 

                                                           

20 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 8 Desember 2020. 

21 Bapak Bilal Agusalim (40 thn), Penerima Bantuan Usaha Mikro Wahdah Inspirasi Zakat, 
Wawancara, 10 Februari 2020. 
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Dalam konteks ini, pembiasaan filantropi mutlak memerlukan berbagai aspek, 

seperti ditempa dari diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. 

Filantropi Islam mengajarkan kepada manusia untuk sadar dalam mengamalkan unsur 

kebaikan di dalamnya. Al-Quran secara tegas memerintahkan umat Islam untuk 

peduli kepada sesama. Para Khulafaur Rasyidin juga telah mempraktikan dalam 

mengentaskan dan menyelamatkan negara dari keterpurukan dengan menggalakkan 

kepedulian sosial dalam rangka mengamalkan perintah Allah SWT. Berpartisipasi 

dan ikut berkorban dalam membantu sesama akan menjadi amal jariyah bagi setiap 

orang yang meyakininya.  

3. Melalui Keadilan Ekonomi  

Zakat termasuk dalam keadilan ekonomi, yang mana zakat adalah sebuah 

proses menolong, dengan tujuan penyelamat jiwa dari akibat faktor ekonomi. Bentuk 

filantropi untuk keadilan sosial (social justice philanthropy) seperti ini dapat 

menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut 

diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan 

yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya 

kemiskinan. Jika kesadaran filantropi terbangun pada kalangan hartawan dan tingkat 

kepedulian antara sesama ada dalam rencana dan tindakan mereka maka 

kemungkinan kesenjangan ekonomi di Makassar akan mengalami penyempitan. 

Pemerataan ekonomi dapat saja terjadi jika sumber-sumber kekayaan dan kekayaan 

itu sendiri tidak terpusat hanya pada satu kelompok saja. Dan jika kekayaan tersebut 

terpusat dan dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi mereka memiliki kesadaran 

berbagi terhadap sesama, maka kesenjangan ekonomi dapat terurai pula dengan baik. 

Kesadaran berbagi bersama dapat dilihat dari penggunaan dana ZIS untuk kegiatan 
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sebuah lembaga. Berikut laporan penggunaan dana zakat yang diperoleh WIZ kota 

Makassar.  

 

NO PENGGUNAAN JUMLAH 

1 Program Dakwah Rp. 487.923.670 

2 Program Tahfizh Rp. 77.006.963 

3 Program Kemandirian Rp. 6.465.000 

4 Non Halal Rp. 10.000.000 

5 Program Kemanusiaan  Rp. 103.882.000 

6 Preogram Pendidikan  Rp. 7.050.000 

 JUMLAH PENGGUNAAN  Rp. 779.401.120 

Tabel 4.8: Laporan Keuangan Kantor Pusat Operasional Wahdah Inspirasi Zakat di  

Makassar (Data Penggunaan Dana) 

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana program kemandirian 

sangat minim dibandingkan dengan program-program lain. program yang dikeluarkan 

oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat 

disini masih belum maksimal dalam memberikan keterampilan atau keahlian  

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan hal 

tersebut, padahal dengan adanya bantuan modal dan penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang, program kemandirian melalui pemberdayaan diarahkan guna 

meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga menghasilkan nilai 

tambah yang tinggi dan pendapatan yang besar. Dalam upaya peningkatan taraf  

hidup mustahik, pola pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran sudah dilakukan 

oleh pihak WIZ, bentuknya memberikan kesempatan kepada mustahik untuk 
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merencanakan dan melaksanakan program kemandirian melalui Bantuan Usaha 

Mikro (BUM) secara produktif. Di samping itu mustahik juga diberikan kekuasaan 

untuk mengelola dananya sendiri dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki. Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada agar mustahik mampu  memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan 

hidup. Namun melalui program kemanusiaan, program BUM sedikit terbantu dengan 

adanya dana dari program  kemanusiaan, seperti ungkapan bapak Ridwan Umar : 
“Untuk dana kemanusiaan, sebenarnya tidak digunakan untuk BUM kecuali 

didaerah tersebut, misal bencanakan ada fase-fasenya yaitu darurat, pemulihan, dan 
rehabilitasi, misal pada saat rehabilitasi kita lihat kelompok masyarakat yang terkena 
bencana untuk pemulihan ekonomi biasanya digunakan dana kemanusiaan”.

22 

Pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 

program pemanfaat dana ZIS untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha 

mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha 

mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Dalam setiap 

pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal 

pengenalan program  kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya kerjasama 

yang baik antara WIZ dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum 

menginjak pada tahap pelaksanaan program. 

Selain itu program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas 

melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

bukan membuat masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai program 

bantuan dari luar, namun mereka dapat menikmati apa yang menjadi usaha mereka 

sendiri dan dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Pemberdayaan dilakukan untuk 

                                                           
22 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 

Wawancara, 8 Desember 2020.  
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mencapai kemandirian masyarakat, yang mana merupakan suatu proses. Melalui 

program mandiri tim Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memberikan dana Bantuan 

Usaha Mikro (BUM), diberikan langsung berupa dana tunai sebagai tambahan modal. 

Pertama yang dilakukan melalui proses penyadaran, mustahik terlebih dahulu 

ditumbuhkan kesadarannya akan potensi yang dimiliki. Penyadaran yang dilakukan 

telah berhasil membangun hubungan mustahik untuk mau mengikuti prosedur yang 

dilakukan WIZ agar mustahik memiliki kemandirian ekonomi.  

Setelah menggali potensi yang dimiliki, selanjutnya mengumpulkan lagi 

mustahik untuk diberikan pelatihan-pelatihan dari potensi yang dimilikinya. Maka 

WIZ sebagai pendamping dan pemberi penguatan memberi bekal keterampilan 

kepada mustahik yang mendapat  Bantuan Usaha Mikro (BUM) mengadakan 

pelatihan yaitu tentang olahan bahan baku dan kemasan yang baik dan benar. 

Kemudian keberhasilan program pemberdayaan dilihat dari bagaimana mustahik 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui usaha yang dijalankan akibat dari 

mereka memanfaatkan bantuan yang ada. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memiliki 

program yang dikhususkan untuk memberikan bantuan untuk modal usaha agar usaha 

yang dimiliki mustahik mampu lebih produktif. Salah satunya ialah program 

kemandirian, dalam program ini terdapat program khusus yaitu Bantuan Usaha Mikro 

(BUM) melalui pelatihan keterampilan dan bisnis. Program ini bertujuan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menyangkut kemampuan ekonomi.  

 

Kegiatan Optimalisasinya 

1. Kewajiban Agama  Visi misi yang direncanakan membantu  

pengelolaan ZIS 
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Terhimpun dan terdistribusi dengan baik 

2. Moralitas Agama  Terwujud melalui BUM 

Pemberdayaan masyarakat belum banyak 

terekspos 

3. Keadilan Ekonomi  Bantuan dana masih minim  

 Penerima bantuan dilakukan secara 

selektif 

Tabel 4.9 : Data Diolah 2020 

D. Analisa Peranan WIZ dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (mustahik) Di 

Makassar 

Pemberdayaan ekonomi umat melalui gerakan filantropi adalah sebuah 

gerakan ekonomi umat yang bertujuan untuk mensejahterakan mereka melalui 

masyarakat itu sendiri (local) baik yang bertujuan jangka panjang (produktif), 

maupun jangka pendek (konsumstif). Konsep tersebut memiliki arti penting dalam 

Islam karena kedermawanan/kepedulian terhadap sesama adalah sisi penting 

bagaimana seseorang menjadi muslim yang baik. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) 

sangat memperhatikan keadaan para mustahik yang telah diberikan modal usaha 

dengan cara mengontrol kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh masing-masing 

mustahik, sehingga sangat dimungkinkan adanya peningkatan taraf pendapatan dari 

segi ekonomi oleh mustahik-mustahik yang telah diberikan modal usaha serta 

bimbingan-bimbingan yang telah diberikan oleh WIZ. Hal ini diungkapkan oleh 

Bapak Ridwan Umar selaku  Direktur Program Pemberdayaan yaitu: 
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“ Kami betul-betul menyeleksi mustahik yang kita berikan bantuan dana ZIS 
untuk usaha yang produktif, agar dana ZIS yang kita salurkan tepat guna dan tepat 
sasaran.”

23 

Adanya upaya yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik merupakan tindakan usaha untuk dapat 

mewujudkan tujuan dan visi misi WIZ dengan berbagai pelatihan dan pendampingan 

yang bisa meningkatkan usaha dan taraf ekonomi mustahik. Pelatihan dan 

pendampingan ini diharapkan dapat membantu mustahik untuk memotivasi mustahik 

agar lebih semangat dalam menjalankan serta mengembangkan usaha yang mereka 

miliki. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan menjadikan mereka kurang 

optimal dalam menjalankan usaha yang akan mengakibatkan kurang maksimal dalam 

mencapai tujuan dan visi misi WIZ. Selain itu mustahik sudah memahami bahwa 

dana zakat produktif yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan untuk menambah 

modal usaha dan dipergunakan sesuai dalam konsep Islam. Pendayagunaan zakat 

produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat menunjang 

keberlangsungan usaha, menambah produk yang dijual dan meningkatkan 

penghasilan usaha mustahik. Sesuai ungkapan Bapak Ridwan Umar : 
“Perlu juga diketahui bahwa kami hanya memberikan modal usaha atau 

bantuan bahan baku kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebelumnya atau 
memiliki skill yang memang bisa dipandang mampu menjalankan usaha tersebut agar 
nanti pengontrolannya dapat berjalan dengan lancar dan juga usaha yang dijalankan 
dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.”

24 

Jika WIZ menjalankan pengontrolan dan pembimbingan dengan baik terhadap 

mustahik yang telah diberikan modal, maka besar kemungkinan para mustahik yang 

telah diberikan bantuan kemandirian akan mendapatkan peningkatan keterampilan 
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 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 8 Desember 2020. 

24
 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 

Wawancara, 8 Desember 2020. 
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(skill) serta penambahan pemasukan. Namun hal ini masih belum sepenuhnya 

terkontrol dan terealisasi dengan baik seperti ungkapan : 
“ Dari awal saya diberikan bantuan, pihak dari WIZ belum ada yang datang 

mengontrol usaha yang saya punya, saya bertemu pihak yang disana saat awal saya 
diberikan bantuan dan kami melakukan foto-foto, setelah itu tidak pernah lagi” 

25 

Pendampingan mustahik dilihat dari frekuensi kehadiran pihak WIZ dalam 

mengikuti kegiatan pendampingan. Pihak WIZ yang hadir dalam kegiatan 

pendampingan mampu memperoleh mustahik yang memiliki pengetahuan baru yang 

bermanfaat bagi perkembangan usaha mustahik. Dengan adanya pendampingan, 

mustahik diharapkan dapat mandiri dan mampu menciptakan penghasilan untuk 

mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Kehadiran mustahik dalam pendampingan 

usaha juga dapat digunakan untuk menguji bagaimana kedisiplinan mustahik. Jika 

kedisiplinan mustahik cukup baik, maka mustahik dapat menerima ZIS dalam jumlah 

yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin sering mustahik memperoleh ZIS, maka 

modal usaha juga akan bertambah sehingga skala usaha mustahik semakin besar dan 

kesejahteraan dapat ditingkatkan. Serta Lama usaha adalah lamanya usaha yang telah 

dijalankan mustahik. Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin lama seseorang 

tersebut bekerja, maka pengalaman yang dimiliki akan lebih banyak sehingga lebih 

mengetahui strategi apa yang harus dilakukan agar usahanya lebih maju dan pada 

akhirnya kesejahteraannya pun ikut meningkat. Sebelumnya terjadi ketidaksesuaian 

terhadap peningkatan pendapatan mustahik karena penggunaan modal belum 

dirasakan secara langsung. Sesuai ungkapan Pihak WIZ bahwa : 
“ Pengelolaan bantuan yang dilakukan yaitu baru mendata sekitar 20 orang 

tapi yang betul-betul mendapat manfaat baru 10 orang, pendahulunya kami tidak 
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 Bapak Bilal Agusalim (39 thn), Penerima Bantuan Usaha Mikro Wahdah Inspirasi Zakat, 
Wawancara, 10 Februari 2020. 
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menyimpan arsip makanya tidak tau berapa sebenarnya data pemberdayaan, baru 
tahun ini inisiatif membuat arsip. Dari Lazis ke WIZ kemarin tidak terkonsep dan 
tidak ada kontroling. Kemudian yang di awasi pergerakan ekonominya hanya 
beberapa dimonitoring saja”

26 

Perlu diketahui peningkatan taraf ekonomi dapat ditandai dengan 

meningkatnya pendapatan mustahik yang diperoleh dari hasil usaha yang telah 

dijalankan. Beberapa mustahik yang memberikan informasi pada halaman-halaman 

sebelumnya tentang hasil usahanya menunjukkan bahwa mustahik yang telah 

diberikan bantuan modal usaha mengalami peningkatan pemasukan yang cukup baik 

sebelumnya namun perlu penimgkatan. Pendapatan atau penghasilan merupakan 

indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan umat, semakin besar pendapatan 

yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran dan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang di 

dapatkan maka akan semakin meningkatkan standar hidup masyarakat. Hal ini masih 

dirasa cukup oleh mustahik, sesuai ungakapannya : 
“Kemudian bantuan ini juga memberikan dampak bagi prekonomian 

keluarganya serta keuntungan dari usahanya sudah cukup untuk kebutuhan sehari”27 

Dana ZIS yang dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa 

mendatangkan manfaat bagi mustahik dalam jangka panjang. Tentunya dampak dari 

ZIS tidak dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Secara bertahap mustahik 

diharapkan memiliki kemandirian ekonomi dan dapat berubah menjadi muzaki. 

Sesuai ungkapan : 
“Kami juga selalu mengontrol kegiatan usaha mereka 3-6 bulan dengan 

memberikan bimbingan serta edukasi terkait dengan usaha yang dijalankan, karena 
diharapkan nantinya mampu statusnya dari mustahik menjadi muzakki”28 
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 Syahriansyah, Bidang Pemberdayaan dan Pendistribusian Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 15 Desember 2020. 

27
 Ibu Haswah (53 Tahun), Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat 

(WIZ), Wawancara 19 Desember 2020. 
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Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) menjalankan program pendayagunaan ZIS 

dalam meningkatkan kesejahteraan masih dengan logikanya sendiri. Hal tersebut 

dilakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program, program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan masih dijalankan secara parsial 

dan cendrung tentatif. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan tersebut 

diragukan untuk mampu menjawab peningkatan kesejahteraan secara komprehensip. 

Pemberdayaan ekonomi seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis 

kapada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tetapi harus digarisbawahi, 

bahwa volume dan cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih sangat terbatas. Hal 

tersebut memang menyesuaikan dengan ketentuan normatif penggunaan ZIS pada 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).  

 

Skala Prioritas Kesejahteraan Mustahik 

Pendapatan Cukup baik 

Masih perlu peningkatan  

Peningkatan taraf ekonomi  Masih bersifat amal  

 Belum mampu menjadi muzakki 

Belum mandiri 

Tabel 4.10 : Data diolah 2021 
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 Ridwan Umar, Direktur Program Pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), 
Wawancara, 8 Desember 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah dipercaya mengelola zakat, infak, sedekah 

(ZIS) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk 

membantu keluarga kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu 

penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai 

bentuk kepedulian WIZ terhadap kaum dhuafa, khususnya pada program berkah 

mandiri (kegiatan produktif) dan berkah peduli (kegiatan konsumtif). 

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah diperuntukkan bagi usaha produktif, 

tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUM 

pada program kemandirian serta penguatan ekonomi kelompok malalui 

pemanfaatan komoditas pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 

Namun pemberdayaan ekonomi masyarakat pada saat ini masih berfokus  

melalui program BUM saja, untuk program penguatan ekonomi kelompok bisa 

menjadi program yang sifatnya berkepanjangan dan efektif jika dikembangkan 

kembali.  

2. Optimalisasi kegiatan ZIS berbasis filantropi Islam dilakukan dengan tiga konsep  

yaitu melalui kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan ekonomi. Konsep 

kewajiban agama, sebagai lembaga filantropi Wahdah Inspirasi zakat (WIZ) 

mampu menghimpun, dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah dengan 

baik. Kemudian, memiliki keorganisasian yang professional. Hal tersebut sangat 

menunjung terealisasinya strategi, visi misi dan tujuan yang telah direncanakan. 

WIZ memiliki divisi-divisi yang dapat membantu kesuksesan aktivitas 
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pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Melalui konsep moralitas agama, ZIS 

dipahami bukan hanya sebagai rirual agama semata, namun pendayagunaanya 

diperuntukkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini kemudian yang 

dilakukan oleh WIZ dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi melalui 

Bantuan Usaha Mikro (BUM) dan penguatan ekonomi kelompok. Sedangkan 

konsep keadilan ekonomi yaitu suatu konsep yang menekankan kesadaran 

berbagi agar tidak terjadi kesenjangan serta mengidentifikasi kebutuhan, 

menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar mustahik mampu  

memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. 

3. Mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memberikan dampak positif berupa peningkatan 

penghasilan usaha. Usaha yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan 

secara holistik mencakup sisi material maupun spiritual mustahik. Wahdah 

Inspirasi Zakat (WIZ) juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan mustahik diantaranya adalah memberikan bantuan secara finansial 

serta memberikan bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi 

mustahik. Upaya-upaya yang dilakukan WIZ ini bertujuan agar mustahik dapat 

memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan 

mengembangkan usahanya.. Kontribusi BUM menjadi sangat besar bagi 

peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 

namun upaya kesejahteraan yang dilakukan masih cukup baik dan perlu adanya 

peningkatan khususnya pendapatan mustahik sebagai dorongan dalam 

meningkatkan taraf hidup seorang muslim. 
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B. Implikasi 

1. Penelitian ini hanyak menjelaskan sebagian kecil konsep pemberdayaan 

ekonomi berbasis filantropi pada lembaga yang backgroundnya masih lingkup 

wilayah menejemen. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut 

tentang konsep filantropi dengan lokasi penelitian yang lebih luas dan tema 

pembahasan yang berbeda sehingga dapat memperdalam kajian tentang 

gerakan filantropi Islam dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dan 

peraturan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Makassar. 

2. Penelitian ini merupakan satu dari sekian banyak tema yang mengangkat 

konsep pemberdayaan ekonomi berbasisi filantropi Islam di Makassar. Oleh 

karena itu, diharapakan kepada peneliti-peneliti ekonomi Islam selanjutnya 

agar dapat menggali dan menemukan konsep Ekonomi Islam yang dapat 

diintegrasikan dangan isu baru lainnya sehingga dapat memperkaya khazanah 

keilmuan ekonomi Islam sebagai ekonomi dengan keumattan. 
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Manuskrip Wawancara 

 

Untuk Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ): 

1. Bagaimana prosedur penyaluran ZIS ? 

2. Apa saja syarat mustahik yang mendapatkan zakat produktif ?  

3. Apa saja program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga WIZ 

melalui kegiatan ZIS? 

4. Untuk siapa program pemberdayaan ekonomi ditujukan ?  

5. Bagaimana cara lembaga WIZ mengedukasi potensi yang dimiliki  

masyarakat sebagai upaya pemberdayaan ? 

6. Apakah ada program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga 

WIZ tidak menggunakan dana ZIS ? 

7. Sejauh mana program pemberdayaan ekonomi berkembang ? apakah ada 

program lain yang utama ? 

8. Apa saja sarana/prasarana yang telah dipersiapkan lembaga WIZ dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat ? 

9. Bagaimana upaya WIZ dalam melindungi kepentingan masyarakat lemah 

melalui program pemberdayaan ?  

10. Bagaimana upaya WIZ dalam mensejahterakan umat melalui program 

pemberdayaan ekonomi ?  

11. Sejauh mana pendayagunaan dana ZIS direalisasikan oleh WIZ ?  

12. Bagaimana upaya WIZ menciptakan akses dengan berbagai peluang yang 

akan membuat masyarakat semakin berdaya ? 



13. Apakah dengan program pemberdayaan ekonomi ini lembaga WIZ mampu 

menjaga keberlangsungan struktur organisasi dengan sistem pemberdayaan 

yang berkepanjangan ? 

14. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh WIZ untuk meningkatkan 

kesejahteraan mustahik ? 

 

Untuk Masyarakat yang diberdayakan (Mustahik): 

1. Program pemberdayaan apa saja yang diberikan Bapak/Ibu oleh WIZ ?  

2. Apakah dengan program ini Bapak/Ibu merasa diberdayakan ?  

3. Sejauh mana WIZ mengedukasi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan program 

pemberdayaan yang diberikan ?  

4. Apakah program pemberdayaan yang disalurkan oleh WIZ berkepanjangan 

untuk kelangsungan hidup Bapak/Ibu? 

5. Apakah dengan program pemberdayaan ekonomi ini Bapak/Ibu dapat mandiri 

dengan mengembangkan kemampuan sendiri ? 

6. Bagaimana Bapak/Ibu mempertahankan keberlangsungan program 

pemberdayaan yang diberikan ?  

7. Apakah ada sarana/prasarana yang disiapkan oleh WIZ melalui program 

pemberdayaan ini ? 

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang program pemberdayaan ekonomi 

yang dilakukan oleh WIZ ?  

9. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup Bapak/Ibu setalah program 

pemberdayaan ekonomi ini dijalankan ? 



10. Apakah Bapak/Ibu memiliki kendala pada saat menjalankan program 

pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh WIZ ? 
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