
 

 

ABSTRAK 

Syukiran Al Kautsar. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah 

Produktif (Studi Deskriptif di Yayasan Sedekah produktif, Komplek Permata Biru 

Blok F. 11, Cinunuk, Cileunyi, Bandung) 

Islam agama yang berdimensi ajaran sosial mendorong pengentasan kemiskinan 

melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini sedekah menjadi 

sorotan utama mengingat fleksibilitas penghimpunan dan pendayagunaannya. 

Selanjutnya sedekah ini menjadi instrument di dalam kegiatan pemberdayaan 

ekonomi, yakni upaya pemberian pertolongan pertolongan kepada kaum muslimin 

yang kurang berdaya secara ekonomi agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. 

Jika dianalogikan pemberdayaan adalah menolong dengan memberi alat pancing atau 

kail, bukan memberikan ikannya langsung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian program pemberdayaan umat di 

Yayasan Sedekah Produktif. 

Penelitian ini bertitik tolak dari bagaimana menerapkan prinsip manajemen 

dalam kegiatan pemberdayaan yang dikelola oleh lembaga sosial. Tanpa manajemen, 

organisasi bukan hanya terjebak pada cara kerja amburadul. Dampaknya bakal 

menghambat pendewasaan lembaga.  

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

deskriptif. Dengan demikian, hasil yang ingin dicapai adalah memperoleh gambaran 

dan penjelasan yang seutuhnya tentang bagaimana  tata kelola penghimpunan dan 

pendayagunaan sedekah secara baik untuk pengembangan usaha produktif kaum 

dhuafa, maka teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah  dari 

James Stoner (2012: 142), yakni bahwa manajemen adalah poses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi 

dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang 

sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: 

menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan jenis data, 

menentukan teknik pengumpulan data, dan akhirnya melakukan analisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dilakukan dengan 

membuat bagan Gantt kegiatan secara sistematis. Pengorganisasian dilakukan dengan 

pembagian tugas secara struktural. Pelaksanaan program pemberian bantuan 

dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah, salah satunya akad qardhul 

hasan. Sedangkan pengendalian dilakukan oleh divisi pengawas, baik diawal 

kegiatan, sedang berlangsung maupun akhir kegiatan. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa ketika sedekah tathawu’ 

dapat dihimpun dengan baik secara periodik, yakni dengan sedekah seribu sehari oleh 

Yayasan Sedekah Produktif, maka upaya penanggulangan kemiskinan pada umat 

Islam dapat direalisasikan dengan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip manajemen 

modern. 


