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ABSTRAK 

Ahmad Muzamil: ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI 

OPTIMALISASI STRATEGI PENGENTASAN 

KEMISKINAN PADA LAZISNU PROVINSI JAWA BARAT 

Agama Islam memiliki sejarah panjang keberpihakan terhadap kaum 

miskin dan tertindas, sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu 

zakat. Zakat sebagai dasar ajaran sosial Islam, salah satunya dimaksudkan untuk 

pengentasan kemiskinan. Dengan kehadiran ribuan pesantren di berbagai daerah 

yang dibangun oleh para kiyai Nahdlatul Ulama tidak bisa terlepas dari praktik 

zakat. Sebagai lembaga filantropi Islam yang berkhidmat untuk pemberdayaan 

kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis. 

Tujuan Penelitian ini disusun untuk mencapai hal sebagai berikut, (1) 

Untuk mengetahui kosep pengelolaan zakat presfektif LAZISNU di Jawa Barat. 

(2) Untuk mengetahui fokus dan arah pelayanan LAZISNU sebagai optimalisasi 

pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. (3) Untuk mengetahui implementasi 

program pengentasan kemiskinan pada LAZISNU di Jawa Barat. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan 

pendekatan sosiologi ditujukan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan 

melalui Lembaga filantropi Islam LAZISNU. Apply theory yang penulis gunakan 

adalah teori filantropi Islam Amelia Fauzia yaitu bahwa dalam filantropi Islam 

terdapat konsep (1) mengenai kewajiban agama, (2) konsep moralitas agama, dan 

(3) keadilan sosial.Tahapan dalam penelitian ini yaitu; tahap orientasi, tahap 

eksplorasi, dan tahap member chek. Sumber data yang diambil adalah pusposive 

sampling yaitu tokoh yang dianggap penting Pengurus LAZISNU Provinsi Jawa 

Barat. Sedangkan proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam, dokumentasi. Proses analisis data yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) konsep pengelolaan zakat presfektif  

LAZISNU di Jawa Barat menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang 

sudah tersertifikasi oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System 

dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 

2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, 

Amanah dan Profesional) dan sudah berkontribusi untuk mengentaskan 

kemiskinan di Jawa Barat (2) Fokus dan arah pelayanan LAZISNU Jawa Barat 

yaitu mendorong kedermawanan secara kolektif (jama’ah) dan menciptakan 

kemandirian masyarakat di masing-masing Kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat 

yang tidak bisa lepas dari kantung-kantung kemiskinan. (3) Implementasi 

pengentasan kemiskinan oleh LAZISNU Jawa Barat terdiri dari 4 program utama 

yakni pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan pengembangan ekonomi seperti 

pemberian modal-modal usaha pada warung-warung kecil.  
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