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Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga sosial 

keagamaan, juga sebagai lembaga yang ikut serta dalam pengembangan ajaran 

Islam. Oleh karena itu, adanya pendistribusian dana zakat bagi muallaf sebagai 

salah satu kegiatan yang dapat menghubungkan kemanusiaan dan aqidah seperti 

pengokohan aqidah terhadap muallaf yang masih memiliki rasa bimbang dalam 

memeluk ajaran Islam dan meyakinkan kepada para muallaf yang dikategorikan 

belum masuk Islam tetapi memiliki kecenderungan terhadap Islam agar semakin 

yakin untuk masuk agama Islam, agar Badan Amil Zakat Nasional dapat 

mencapai aspek tersebut, maka dibutuhkan pendistribusian secara tepat, 

pendistribusian yang bersifat memenuhi kebutuhan muallaf secara konsumtif 

untuk kebutuhan pribadinya dan pendistribusian secara produktif dalam bentuk 

syiar Islam dalam meningkatkan aqidah muallaf tersebut.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pendistribusian 

zakat bagi muallaf mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pendistribusian 

dana zakat bagi muallaf sampai kepada proses evaluasi di Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi Jawa Barat.  

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, pendistribusian zakat bagi 

muallaf dan konsep muallaf itu sendiri. Karena muallaf merupakan ashnaf zakat 

yang berhak mendapatkan dana zakat. Termasuk muallaf yang dikategorikan 

mampu secara financial. Sehingga adanya keunikan dalam hal pendistribusian 

dana zakat bagi muallaf. Pengokohan iman terhadap muallaf itu sendiri 

menjadikan suatu bentuk adanya pembinaan terhadap muallaf yang mendapatkan 

dana zakat. Terlebih berbagai program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi Jawa Barat.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif. 

Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan 

bahwa pendistribusian dana zakat bagi muallaf dilakukan kepada seluruh muallaf, 

meskipun muallaf tersebut mampu dalam segi financial juga berbagai program 

yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa 

Barat dalam memperkokoh keimanan muallaf. Penelitian ini dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode 

penelitian, menentukan jenis dan sumber data, menentukan teknik pengumpulan 

data, selanjutnya mengolah dan menganalisis data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi 

muallaf, memberikan dampak yang baik bagi lembaga maupun bagi ummat Islam 

itu sendiri. Hal ini berdasarkan atas kemanfaatan dana zakat yang diterima oleh 



 

muallaf dan juga program yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Provinsi Jawa Barat itu sendiri. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat 

bagi muallaf, sangat memberikan manfaat bagi muallaf dan bagi agama Islam itu 

sendiri, karena secara langsung memberikan keyakinan bahwa agama Islam 

adalah agama yang damai dan peduli terhadap sesama manusia. 




