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Pendahuluan
Sebelum memaparkan program rating/pemeringkatan, terlebih dahulu akan
dipaparkan mengenai profil IMZ (Institut Manajemen Zakat) dan berbagai upayanya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).
IMZ didirikan pada bulan Desember 1999. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi
keberhasilan Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam menggalang dan menyalurkan zakat,
infaq, sedekah. Keberhasilan itu memicu pemikiran dan ide untuk membuat lembaga serupa
di daerah lain atau memberdayakan lembaga yang sudah ada. Kita melihat bahwa problema
sosial yang ada di masyarakat Indonesia ini sangat besar dan sangat luas sehingga tidak
mungkin diatasi Dompet Dhuafa sendirian. Sebagai mantan manajer keuangan di Dompet
Dhuafa, saya dan teman-teman kemudian mencoba untuk menciptakan berbagai lembaga
sejenis yang pada suatu saat nanti bisa bersinergi dengan Dompet Dhuafa untuk sama-sama
mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat kita.
IMZ pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang bergerak di empat kegiatan utama,
yakni diklat (pendidikan dan pelatihan), konsultasi, riset atau penelitian dan publikasi.
Keempat hal ini yang sebenarnya kami upayakan untuk bisa meningkatkan kinerja dari
berbagai Lembaga Pengelola Zakat.
a.

Pendidikan dan Pelatihan
Di dalam program ini diajarkan dan dilatihkan berbagai ilmu praktis, seperti:
aturan syariah Islam mengenai zakat, peraturan perundang-undangan,
membangun kelembagaan, strategi fundraising, strategi pendayagunaan,
manajemen keuangan, dan akuntansi untuk LPZ. Untuk pelatihan, saat ini kami
menjalankan berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan oleh lembaga zakat.
Kita membuat paket pelatihan fikih manajemen zakat. Pelatihan ini kita namakan
basic knowledge atau pengetahuan dasar bagi setiap pihak/setiap orang yang
ingin menjadi pengelola zakat/dana sosial pada khususnya.
Paket pelatihan yang kedua adalah paket spesialisasi. Ada tiga paket
spesialisasi, yakni paket strategi fundraising zakat, paket strategi pendayagunaan
dana-dana zakat, infaq dan sedekah, dan wakaf, serta paket pelatihan akuntansi
dan manajemen keuangan untuk Lembaga Pengelola Zakat. Pelatihan itu

dilakukan secara reguler maupun melalui in house training apabila ada lembaga
zakat yang meminta pelatihan secara khusus. Pelatihan ini telah meluluskan
alumni dari tahun 1999 sebanyak lima ribu peserta yang tersebar mulai dari Aceh
sampai ke Timika. Sementara lembaga yang menjadi jaringan kita lebih kurang
Lembaga Pengelola Zakat yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk dibidang pendidikan, kami punya target akan membentuk semacam
pendidikan tinggi untuk manajemen zakat. Kita sudah mencoba kaji ke
departemen Agama dan Kopertis untuk mendapatkan izinnya, tapi ternyata
belum bisa terakomodir.
b.

Konsultasi
Program ini mencakup berbagai kegiatan konsultasi beserta berbagai
aspeknya, seperti: pendirian lembaga, pengembangan program, pembuatan
sistem operasi dan prosedur (SOP), komputerisasi sistem informasi
manajemen. Ada beberapa pelayanan yang bisa kita berikan kepada Lembaga
Pengelola Zakat. Pertama, membantu pendirian lembaga atau institusional
building. Pelayanan lainnya adalah pengembangan programnya, pembuatan
sistem operasi dan prosedur (SOP). Kita juga mengembangkan program
komputerisasi dan pada saat ini kita berhasil membuat software akuntansi
untuk pengelola zakat, yang juga cocok untuk lembaga nirlaba lainnya, seperti
LSM, yayasan-yayasan, partai politik maupun pemerintah. Sistem ini memang
berbeda dengan standar akuntansi yang diterapkan di akuntansi yang
diterapkan di perusahaan yang profit oriented. Kita menyebutnya fund
accaounting atau akuntansi dana.

c.

Riset
Melalui bidang ini IMZ melakukan berbagai kajian dan advokasi, seperti:
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat. Kami telah
melakukan lobi dan pertemuan dengan berbagai pihak departemen Agama
maupun DPR khususnya komisi VI yang menghasilkan berbagai peraturan.
Salah satu yang kami hasilkan adalah keputusan dirjen Bima Islam dan
Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Untuk
membentengi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan zakat, kami juga
mendorong dibuatnya kode etik untuk Lembaga Pengelola Zakat. Konsep
draftnya yang sudah kita gulirkan kepada teman-teman praktisi dan sekarang
tengah dibahas bersama.

d.

Publikasi
IMZ juga menerbitkan berbagai buku yang dapat digunakan sebagai
referensi dan panduan bagi setiap LPZ dalam mengelola lembaganya secara
baik. Saat ini buku yang telah diterbitkan adalah: buku “Akuntansi dan
Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat” dan buku
“Panduan Zakat Praktis”. Buku ini merupakan panduan praktis untuk
pengelola ZIS dalam mengelola lembaga dan program-programnya.

Selain itu IMZ juga mengadakan seminar-seminar tentang pengelolaan
zakat dan membuat sarana publikasi yang lain, yaitu melalui website
(homepage), dengan alamat http://www.imz.or.id. Dalam website tersebut
dimuat kegiatan-kegiatan IMZ serta berbagai informasi yang terkait dengan
zakat di Indonesia, termasuk kegiatan LPZ-LPZ yang telah menjalin
kemitraan dengan IMZ. Di luar itu, kami juga melakukan aliansi dengan
media untuk melakukan publikasi secara bersama. Strategi ini ditempuh
karena salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan adalah biaya
publikasi cukup mahal.
Rating/Pemeringkatan LPZ
Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga publik. Ini karena LPZ
menghimpun dana-dana dari masyarakat luas (muzakki/donatur). Oleh karena itu
sudah selayaknya jika LPZ mempertanggungjawabkan dana-dana yang
dihimpunnya tersebut kepada publik secara transparan. Sejak diberlakukannya
UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, bermunculanlah banyak
Lembaga Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga
Amil Zakat (LAZ). Diberlakukannya UU tersebut membuka peluang dan
mendorong masyarakat untuk mendirikan LPZ, maka makin dirasakan pula
perlunya suatu aturan tentang akuntabilitas dan transparansi.
Namun, dalam perkembangannya kita kemudian melihat kinerja dari LPZ
tidak optimal. Banyak yang mempertanyakan motif pendirian LPZ karena
ditengarai semangat untuk mendirikan lembaga sosial ini hanya memanfaatkan
peluang atau kesempatan dari undang-undang tersebut. Fakta yang kami temui di
lapangan menunjukan bahwa sebagian besar pengelolanya kurang memahami
fungsi dan tugas yang harus mereka lakukan. Karena itu, kita tergerak untuk bisa
mencoba membantu meningkatkan kinerja mereka sekaligus menumbuhkan
kepercayaan para donatur kepada lembaga pengelola zakat tersebut.
Setelah melihat berbagai fakta dan realitas di lapangan, kami memetakan ada
tiga masalah besar yang dihadapi Lembaga Pengelolaan Zakat, yang juga dialami
oleh lembaga sosial lainnya. Pertama, problem kelembagaan. Sebagian besar dari
mereka masih tergolong baru dan masih mencari bentuk dan struktur
kelembagaan. Kedua, masalah SDM (sumber daya manusia). Kita melihat kualitas
sumber daya pengelolaan zakat cukup rendah karena kebanyakan mereka tidak
menjadikan pekerjaannya itu sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai
pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Mereka menjadi pengelola
zakat hanya untuk mengisi waktu luang atau mengisi hari tua bagi yang sudah
berusia lanjut atau pension. Ketiga, masalah sistem. Sistem yang ada di lembaga
zakat praktis nol besar. Kebanyakan mereka tidak memiliki atau memahami
pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. Yang penting, punya
semangat besar untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, seperti zakat,
infak, sedekah. Akhirnya seperti yang sering kita temui di lapangan, mereka
terjebak dengan program yang disebut 2P, yaitu pelestarian kemiskinan dan
program pameran kebajikan. Ini yang sering terjadi tanpa disadari. Mereka

beranggapan , bagi-bagi uang, selesai masalah. Dana habis, tapi kemiskinan terus
bertambah.
Kondisi itulah yang mendorong kami untuk melakukan rating atau
pemeringkatan Lembaga Pengelola Zakat. Sebenarnya rating ini hanya satu
bagian kecil dari upaya kita untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi
publik di LPZ. Selain itu, agar setiap LPZ, baik BAZ maupun LAZ semakin
terpacu untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kepercayaan para donatur
semakin meningkat. Hal ini didasari oleh kenyataan, bahwa dari potensi zakat
yang cukup besar (minimal Rp 6,5 triliun/tahun) pada tahun 2000 baru terserap
oleh LPZ sekitar 3,5%. Salah satu penyebab minimnya penyerapan atau
penggalangan ZIS oleh LPZ adalah kurangnya kepercayaan para donatur kepada
LPZ yang ada.
Program rating LPZ itu memiliki empat tujuan. Pertama, melakukan evaluasi
kinerja dari para LPZ. Kedua, memotivasi mereka untuk meningkatkan
profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Ini kita lakukan karena kita tahu
bahwa lembaga zakat adalah lembaga publik. Artinya bahwa kenyataannya
mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat.
Lembaga ini milik publik dan harus dikelola secara amanah. Sudah saatnya bagi
mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi maupun akuntabilitas
dalam mengelola lembaganya. Ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif bagi
pengembangan masyarakat di Indonesia. Dan, Keempat, memberikan panduan
bagi donatur dalam menyalurkan dananya. Dengan model rating ini nantinya
masyarakat akan mengetahui lembaga mana yang masuk kategori bagus, lembaga
mana yang sedang, dan LPZ mana yang kurang bagus.
Metode
Metode yang digunakan dalam survei pemeringkatan ini adalah dengan
mengirimkan keusioner yang menyangkut unsur-unsur yang akan dinilai, yang
dikelompokkan dalam tiga aspek besar yaitu: amanah, profesional, dan transparan.
Rincian unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Amanah
• Faktor efisiensi pengelolaan
• Adanya struktur dewan syariah
• Adanya struktur internal auditor
• Faktor penyaluran dana zakat
2. Profesional
• Aspek legalitas
• Aspek pembukuan/akuntansi
• Rencana program kerja
• Aspek audit (eksternal audit)
• Aspek kepercayaan muzakki

3. Transparan
• Publikasi laporan keuangan
Kami mengakui bahwa metode yang kami lakukan dalam melakukan
rating ini memang metode yang memang masih sederhana. Terus terang kami
belum punya benchmark. Kami mencoba menyusun benchmarking itu lewat
serangkaian kriteria yang disusun IMZ dalam bentuk kuesioner. Kami mencoba
membuat kuesioner dengan beberapa pertanyaan terbagi dalam tiga kelompok
besar di atas. Ini yang kita namakan good organization governance, di
pemerintahan ada good government governance, kita punya good organization
governance yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga kriteria inilah yang
kita breakdown dalam beberapa pertanyaan yang lebih spesifik. Selain itu,
responden juga diminta untuk mengirimkan data-data yang menyangkut
lembaga mereka, berupa laporan keuangan, laporan kegiatan, profil lembaga,
aspek legal, dan lain-lain.
Setelah data-data yang dibutuhkan didapatkan, kami kemudian menginput
dan mengolahnya berdasarkan beberapa kriteria, seperti:
1) Berdasarkan wilayah kerjanya
2) Berdasarkan jenis lembaganya
3) Berdasarkan besaran penerimaan dananya
Berdasarkan wilayah kerja, kami bisa memetakan wilayah kerja mereka
dan mengetahui di mana saja LPZ itu berada. Dari jenis lembaganya, kami bisa
mengelompokkan Lembaga Pengelola Zakat menjadi dua jenis, yakni BAZ
(Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ itu umumnya
didirikan dan dikelola oleh pemerintah, sementara LAZ itu dibentuk oleh
masyarakat sendiri. Sementara berdasarkan besaran penerima dana, kami bisa
mengkategorikan LPZ dalam beberapa jenis. Ada yang setahun, ada yang di
atas sepuluh miliar dan seterusnya, sesuai dengan kriteria yang kami buat.
Kemudian dari situ kami melakukan pengolahan dan pembobotan atas
unsur-unsur tadi. Masing-masing kita berikan bobot dan penilaian, baik yang
sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Atas pengolahan data-data itu, maka
hasilnya berupa nilai yang disusun berjenjang dan diberi predikat sebagai
berikut:
81-100
67-80
52-66
0-51

Æ Sangat Baik
Æ Baik
Æ Cukup
Æ Tidak Baik
Pengalaman Lapangan

Kami telah melakukan survei terhadap LPZ untuk periode tahun buku 2000,
dengan kondisi sebagai berikut:

• Peserta
a. LPZ yang diminta datanya

= 130 buah

b. LPZ yang mengirim datanya = 28 buah (21,54%)

•

Klasifikasi Peserta

-

LPZ yang diminta datanya:

a. BAZ = 44 buah
b.LAZ = 86 buah
- LPZ yang mengirim datanya:
a. BAZ = 8 buah (18, 18%)
b. LAZ = 20 buah (23, 26%)
•

Lokasi Peserta
Lokasi LPZ yang mengirim datanya tersebar di 13 provinsi dan 16 dati II

Kendala

