
BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Rumah Zakat Yogyakarta1 

1. Sejarah Rumah Zakat Yogyakarta 

Rumah zakat terbentuk dari sebuah ide dari Abu Syauqi seorang da’i 

muda asal Bandung bersama beberapa rekan di kelompok pengajian 

Majlis Taklim Ummul Quro. Mereka sepakat untuk membentuk 

lembaga sosial yang fokus untuk bantuan kemanusiaan. Kemudian pada 

tanggal 2 Juli 1998 dibentuk organisasi bernama Dompet Sosial Ummul 

Quro (DSUQ) di Bandung. Untuk meningkatkan pengelolaan zakat, 

infak, sedekah (ZIS) DSUQ telah bertransformasi sebanyak empat kali.  

Untuk mengoptimalkan pengumpulan maupun penyaluran dana 

zakat, infak, sedekah (ZIS) di Indonesia, Rumah Zakat telah membuka 

158 kantor cabang yang terebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Berbagai program yang telah disusun oleh Rumah Zakat dalam 

pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS). Hal 

ini tidak lepas dari semangat yang dimiliki oleh Rumah zakat dalam 

memberdayakan masyarakat melalui dana zakat, infak, sedekah (ZIS). 

Berdasarkan semangat itulah Rumah Zakat Yogyakarta terbentuk. 

Untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, 

sedekah (ZIS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rumah Zakat 

                                                           
1 https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/ diakses pada hari Minggu 9 

November 2017. 

https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/


telah membuka kantor cabang di Yogyakarta. Rumah Zakat Yogykarta 

adalah kantor cabang Rumah Zakat tertua. Rumah zakat Yogyakarta 

sendiri telah berdiri sejak tahun 2000. Alamat dari Rumah Zakat 

Yogyakarta yaitu di Jl. Veteran No 9, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan 

Umbulharjo.  

2. Visi dan Misi Rumah Zakat Yogyakarta 

a. Visi Rumah Zakat Yogyakarta 

Lembaga Philantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang 

profesional. 

b. Misi Rumah Zakat Yogyakarta 

1) Berperan aktif dalam membangun jaringan philantropi 

Internasional 

2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat 

3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumberdaya melalui keunggulan 

insani 

3. Alamat Kantor Cabang Rumah Zakat Yogyakarta 

Rumah Zakat kantor cabang Yogyakarta beralamatkan di Jl. Veteran No 

9, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo. Nomor telp 0274-

377671. 

4. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Zakat Yogyakarta 

a. Struktur Organisasi Rumah Zakat Yogyakarta 

Adapun struktur organisasi Rumah Zakat Yogyakarta 

sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Zakat Yogyakarta 

b. Susunan Pengurus Rumah Zakat Yogyakarta 

Berikut susunan pengurus Rumah Zakat Yogyakarta:  

Branch Manager    : Ibu Warnitis 

Funding Manager    : Listanto 

Zisco(zakat, infak, sedekah consultant) : Istiawan 

         Tri Budi Harsana 

          Fuad Fathoni 

          Amin Yusuf 

          Harjuna Wibawa 

          Fajar Purnomo 

          Syarpian 

         Arif Pambudi 

Finance of Branch    : Bethi Ari P 

Teller       : Wiwit 

Household( Petugas Kebersihan)  : Apriyanto N 

Pimpinan Cabang Rumah Zakat 

Yogyakarta 

Zisco Finance Of 

Branch 

Teller  Household Security 

Member Of RZ Funding Manager 



Security     : Wahyu N 

5. Program-Program di Rumah Zakat Yogyakarta 

Untuk memaksimalkan potensi dari dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS), Rumah Zakat merumuskannya dengan berbagai program dan 

dijalankan diseluruh kantor cabang Rumah Zakat, termasuk Rumah 

Zakat Yogyakarta. Berikut program -program dari Rumah Zakat: 

a. Senyum Juara 

Senyum juara merupakan program dari Rumah Zakat yang 

berkaitan dengan pendidikan. Berikut program-program nya: 

1) Sekolah Juara 

Sekolah juara merupakan sarana pendidikan yang membantu 

keluaraga kurang mamapu dan pra sejahtera untuk menikmati 

pendidikan gratis. Sekolah Juara telah hadir dalam tiga jenjang 

pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMK Juara. Namun di 

Yogyakarta baru ada SD Juara yang beralamatkan di  Jl Gayam 

No 09 Kel Baciro Kec. Gondokusuman Yogyakarta. Jumlah 

siswa sampai dengan akhir Desember Tahun 2015 adalah 147 

siswa yang terdiri 64 laki-laki dan 83 perempuan. 

2) Beasiswa Ceria 

Merupakan pemberian besasiswa kepada anak kurang 

mampu dan disertai dengan pembinaan berkala selama satu 

tahun. Sampai tahun 2015 penerima beasiswa ceria sudah 



mencapai 210. 098 anak yang tersebar di 30 Kabupaten di 

Indonesia. 

3) Beasiswa Juara 

Yaitu beasiswa yang diberikan kepada siswa yang 

bersekolah di SD Juara yang dimiliki oleh Rumah Zakat. Jumlah 

siswa yang menerima beasiswa Juara di Yogyakarta per akhir 

Desember 2015 yaitu 15 anak yang terdiri 8 laki-laki dan 7 

perempuan. 

4) Gizi sang Juara 

Merupakan pemberian makanan sehat kepada siswa-siswa 

yang bersekolah di Sekolah Juara. Gizi Sang Juara bertujuan 

untuk memperbaiki gizi dan kesehatan sehingga dapat 

mendorong minat dan kemampuan belajar siswa untuk 

meningkatkan prestasi. 

b. Senyum Mandiri  

Merupakan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan 

menengah bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program dalam 

senyum mandiri: 

1) Bantuan Wirausaha 

Bantuan wirasusaha meliputi bantuan modal atau 

infrastruktur serta sarana penunjang lainya berdasarkan 

penilaian dari kebutuhan usaha tersebut. Tujuan dari program ini 



adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penerima 

manfaat dalam melakukan aktivitas ekonomi serta usaha 

meningkatkan omzet produksi dan kualitas hasil produksi 

penerima manfaat. 

2) Pembinaan masyakarakat 

Pembinaan masyarakat lebih menitikberatkan pada 

pembinaan spiritual dari penerima manfaat di wilayah binaan. 

3) Gaduh Domba dan Sapi  

Merupakan program pemberian bibit hewan ternak yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat melalui Masyarakat Ternak 

Nusantara. Di Yogyakarta ada tiga daerah yang menjadi sasaran 

pada program ini yaitu di Turi, Sleman, Pajangan , Bantul dan 

Semanu, Gunung Kidul. Jumlah penerima manfaat yaitu Sleman 

sebanyak 8 orang, Gunung kidul 8 orang, dan Bantul 5 orang. 

Namun  program Gaduh Domba dan Sapi ini baru berjalan 

selama 3 tahun di Yogyakarta. 

c. Senyum Sehat 

Merupakan program perbaikan kesehatan masyarakat. Berikut 

program yang ada dalam Senyum Sehat: 

1) Khitan massal 

Merupakan khitan gratis kepada masyarakat kurang mampu 

dan dilaksanakan di wilayah binaan Rumah Zakat. Layanan yang 

diberikan pada program khitan massal yaitu pemeriksaan 



kesehatan, layanan khitan, pemberian obat, pemberian uang 

suka, pemberian bingkisan. 

2) Layanan Bersalin  

Merupakan program yang diperuntukan bagi ibu 

hamil.berupa pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG dan 

persalinan. Program ini dilaksanakan di sebuah klinik yang 

dikelola oleh rumah Zakat. Sampai dengan Desember 2015, di 

Yogyakarta sudah ada 77 penerima manfaat dari program ini. 

3) Bantuan Kesehatan 

Yaitu bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat 

kurang mampu untuk memenuhi biaya kesehatan. melalui 

program ini diharapkan dapat meringankan beban dari 

masyarakat kurang mampu terkait biaya kesehatan. 

4) Siaga Sehat 

Siaga Sehat merupakan layanan kesehatan berupa 

penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi 

masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah binaan 

Rumah Zakat. Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat di wilayah binaan 

dengan pendekatan bersifat promotif, preventif, maupun kuratif. 

5) Siaga Posyandu 

Tujuan dari program ini yaitu mengembalikan dan 

meningkatkan kinerja dari posyandu untuk meningkatkan 



derajat kesehatan ibu dan anak sehingga dapat menciptakan 

kemandirian posyandu dengan meningkatkan pengelolaan, 

peningkatan kualitas dan ketrampilan sumber daya. 

d. Senyum Lestari 

Yaitu program yang ditujukan untuk melestarikan lingkungan 

hidup. Berikut penjelasan dari masing-masing program: 

1) Kampungku Hijau 

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan 

komunitas/rumah tangga dengan aplikasi program pelatihan 

kader lingkungan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan 

sampah, kerja bakti, lomba kebersihan lingkungan, penyediaan 

sarana kebersihan. Di Yogyakarta program ini dilaksanakan di 

wilayah Tegalpanggung Danurejan. 

2) Siaga Bencana 

Merupakan program penanganan bencana dengan 

mendirikan beberapa posko sebagai sarana penyaluran program 

dan dapur umum. 

e. Senyum Ramadhan 

Merupakan program bantuan yang diberikan oleh Rumah 

Zakat pada bulan ramadha kepada masyarakat kurang mampu. 

Bantuan yang diberikan berupa menu buka puasa, kado lebaran anak 

yatim, bingkisan lebaran keluarga, dan superqurban.  

 



6. Jumlah Penghipunan Donasi 

Rumah Zakat Yoguakarta merupakan lembaga swadaya masyarakat 

yang mempunyai tugas untuk mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) dari 

masyarakat. Berikut jumlah penghimpunan zakat, infak, sedekah yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dari tahun 2012 sd 2016: 

 

Sumber: wawancara dengan pimpinan cabang Rumah Zakat 

Yogyakarta yaitu ibu Warnitis. 

Gambar 3.2 Penghimpunan Donasi Rumah Zakat Tahun 2011-2015 

Dari gambar diatas diketahui bahwa penghimpunan donasi dari 

Rumah Zakat yogyakarta secara Nasional dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Mulai dari tahun dari tahun 2012 yaitu 6.360 

milliar kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan yaitu menjadi 7189 milliar. Namun pada tahun 2014 terjadi 

penurunan jumlah zakat, infak, sedekah (ZIS) yaitu sebesar 165 juta dan 

menjadi 7024 milliar. Tahun 2015, penghimpunan zakat, infak, sedekah 

(ZIS) dari Rumah Zakat Yogyakarta kembali mengalami peningkatan 

yaitu menjadi 7189 milliar. Pada tahun 2016, jumlah penghimpunan 
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zakat, infak, sedekah (ZIS) dari Rumah Zakat Yogyakarta kembali 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 8.368 miliar. 

7. Jumlah Donatur  

Peningkatan terhadap penghimpunan donasi juga tidak lepas dari 

peningkatan jumlah donatur yang diperoleh dari Rumah Zakat. Berikut 

Jumlah Donatur selama lima tahun terakhir:  

 

Sumber: wawancara dengan pimpinan cabang Rumah Zakat 

Yogyakarta yaitu ibu Warnitis. 

Gambar 3.3 Jumlah Donatur Rumah Zakat tahun 2011-2015 

Jumlah Donatur dari Rumah Zakat dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat 

dikatakan siginifikan. Tahun 2012 jumlah donatur yaitu 3.518 orang dan 

mengalami peningkatan sebesar 664 orang pada tahun 2013 yaitu 

menjadi 4182. Pada tahun 2014 juga terjadi peningkatan yaitu menjadi 

4.781. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 520 dan 

menjadi 5.301. dan pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan yaitu 

menjadi 5846. 
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8. Mitra Penyaluran  

Dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan tidak dilakukan sendiri 

oleh Rumah Zakat Yogyakarta. Namun ada yayasan lain yang dijadikan 

sebagai mitra penyaluran dari dana zakat, infak, sedekah (ZIS) Rumah 

Zakat Yogyakarta. Yayasan yang menyalurkan bantuan di bidang 

pendidikan bernama Indonesia Juara Foundation, kemudian di bidang 

kesehatan yaitu Citra Sehat Foundation, di bidang ekonomi dan 

lingkungan yaitu Mandiri daya Insani.  

Mitra penyaluran ini pada awalnya merupakan divisi-divisi 

pemberdayaan dari Rumah Zakat. Namun pada tahun 2011 divisi-divisi 

pemberdayaan memisahkan diri dan menjadi sebuah yayasan yang 

mandiri. Pernyataan diatas seperti yang telah dijelasknan oleh Ibu 

Warnitis selaku Pimpinan Rumah Cabang Yogyakarta ketika 

wawancara dengan peneliti2: 

 

“Jadi itu itu masih satu holding, jadi kami di group rumah zakat itu 

ada namanya holding sosial , jadi yayasannya ada rumah zakat 

didalamnya, ada yayasan mandiri daya insani dsb itu. Jadi hanya 

spin off aja, mulanya memang sebuh divisi di dalam Rumah Zakat.” 

 

   

Dari Penjelasan Ibu Warnitis diatas diketahui bahwa segala bentuk 

pemberdayaan yang terangkum dalam BIG SMILE yang meliputi 

                                                           
2 Wawancara dengan pimpinan cabang Rumah Zakat Yogyakarta yaitu Ibu warnitis 

pada tanggal 15 November 2017. 



Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Sehat dan Senyum Lestari, 

mejadi tanggung jawab dari mitra penyaluran Rumah Zakat.  

B. Mekanisme Pengembangan UMKM yang Dilakukan Rumah Zakat 

Yogyakarta Melalui Program Senyum Mandiri 

1. Prinsip Program Senyum Mandiri 

Program Senyum Mandiri merupakan program pengembangan 

UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalu mitra 

penyalurannya yaitu Mandiri Daya Insani. Selain itu bantuan yang 

diberikan oleh Rumah Zakat Yogyakarta bersifat dana hibah. 

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Warnitis selaku 

Pimpinan Cabang Rumah Zakat Yogyakarta ketika melakukan 

wawancara dengan peneliti: 

 

“Kalau untuk dana zakat kami tidak pernah melakukan dana 

bergulir, kalau dana zakat kita berikan dana zakat tersebut, sehingga 

mereka tidak mempunyai kewaiban untuk mengembalikan dana 

zakat tersebut. sejauh ini kami menyalurkan bantuan modal dari 

yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah itu bukan bantuanmodal 

bergiulir”. 

 

 

Dari pemaparan Ibu Warnitis diketahui bahwa mustahik yang 

menjadi anggota program Senyum Mandiri, tidak ada kewajiban untuk 

mengembalikan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang telah diberikan, 

karena bantuan yang diberikan merupakan hibah.  

2. Pengembangan UMKM yang Dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta Melalui Program Senyum Mandiri 



Secara umum Rumah Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya 

Insani melakukan pengembangan UMKM dengan kegiatan-kegiatan 

yang meliputi edukasi kewirausahaan, pemberian sarana usaha, 

pemberian modal usaha, Good Manufacturing Practice (GMP), 

legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Namun dalam 

pengaplikasian kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap. Dan juga 

melihat kebutuhan dari anggota dari program Senyum Mandiri dalam 

mengembangkan usahanya. 

Dari wawancara peneliti dengan bapak Sandi, diperoleh langkah-

langkah yang dilakukan oleh Rumah zakat Yogyakarta dalam 

pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif untuk pengembangan 

UMKM. Adapun langkahnya sebagai berikut3: 

a. Seleksi terhadap masyarakat yang berhak 

Wilayah binaan di Kelurahan Tamanan Kecamatan 

Banguntapan terdapat sebanyak 42 orang anggota. Kelompok 

tersebut terbagi menjadi dua kelompok binaan, dengan masing-

masing 21 anggota di setiap kelompok. Kelompok satu diperuntukan 

kepada anggota yang sudah mandiri dari program Senyum mandiri 

dan kelompok dua diperuntkan bagi anggota yang aktif artinya 

masih dalam pembinaan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan 

dengan ketentuan yang seharusnya yaitu jumlah maksimal anggota 

                                                           
3Wawancara dengan bapak Sandi selaku staf Mandiri Daya Insani pada tanggal 20 

November 2017. 



binaan adalah 35. Berikut wawancara peneliti dengan bapak Sandi, 

selaku staf Mandiri Daya Insani : 

 

“Target dari setiap wilayah itu 35. Tetapi untuk sekarang jumlah 

nya bervariasi. Ada yang kurang dari 35 dan ada yang lebih. 

Karena anggota yang mandiri masih kita berdayakan.” 

 

 

Adapun proses seleksi dilakukan oleh staf Mandiri Daya Insani 

dengan memperhatikan persyaratan berikut4: 

1) Termasuk dalam delapan asnaf penerima zakat 

2) Sudah mempunyai usaha mikro minimal tiga bulan 

3) Kesepakatan dari pasangan 

4) Berasal dari wilayah binaan Rumah Zakat Yogyakarta, 

dibuktikan dengan KTP/KK 

5) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

6) Bersedian selalu aktif dalam setiap pelatihan dan pembinaan 

yang diadakan oleh Rumah Zakat Yogyakata 

7) Membuat surat komitmen untuk menjadi mitra dari Rumah 

Zakat Yogyakarta. 

b. Analisis Kelayakan Bisnis 

Setelah mustahik melakukan pengajuan sebagai anggota 

program Senyum Mandiri, maka tahap berikutnya yaitu staf Mandiri 

Daya Insani melakukan analisis dengan survey terhadap calon 

                                                           
4 Ibid 



anggota tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam 

menganalisis kelayakan dari calon anggota ketika melakukan 

survey5: 

1) Lama tidaknya usaha. Semakin lama usaha berarti semakin 

bagus. Standar yang ditetapkan Rumah Zakat Yogyakarta untuk 

calon anggota adalah mempunyai usaha minimal telah berjalan 

tiga bulan.  

2) Perilaku sosial, perilaku ibadah, perilaku kesehatan dan 

melakukan pengecekan apakah calon member benar-benar 

warga di daerah binaan dari Rumah Zakat Yogyakarta. Hal ini 

sebagai pertimbangan terhadap kelayakan dari bisnis yang 

dijalankan oleh calon anggota. 

3) Memastikan bahwa calon anggota benar-benar layak menerima 

bantuan dan tidak sedang menerima bantuan dari Lembaga lain. 

Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara 

secara mendalam. Hal lain yang bisa dilakukan dengan sharing 

data dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) lain. 

4) Mau berkomitmen menjadi mitra dari Rumah Zakat Yogyakarta. 

5) Memastikan bahwa calon member termasuk ke dalam delapan 

asnaf. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara secara 

medalam.  

                                                           
5 Ibid. 



Jika calon anggota yang telah di survey tersebut layak sebagai 

anggota program Senyum Mandiri, maka selanjutnya zakat, infak, 

sedekah (ZIS) produktif akan disalurkan berupa modal usaha dan 

sarana usaha. Pemberian modal usaha dari dana zakat, infak, 

sedekah  (ZIS) produktif dilakukan secara bertahap dan dengan 

nominal yang berbeda pula. Tergantung dari usaha dan kendala yang 

dihadapi. Selain itu anggota juga akan mendapatkan sarana usaha 

dari Rumah Zakat Yogyakarta melalui dana zakat, infak, sedekah  

(ZIS) produktif. Namun demikian, Rumah Zakat Yogyakarta 

biasanya memberikan Rp500.000,00 untuk modal usaha dan tidak 

hanya diberikan sekali. Akan tetapi bertahap dengan nominal yang 

berbeda pula.6 Pemaparan diatas seperti yang telah dijelaskan oleh 

bapak Sandi selaku staf Mandiri Daya Insani yang menangani 

daerah Danurejan dan Banguntapan bahwa: 

 

“Rata-rata pemberian modal itu Rp500.000,00. yang agak besar 

itu untuk pemberian sarana karena bisa habis Rp3.000.000,00. 

tetapi modal itu tidak mesti sama, bisa beda-beda tergantung 

kebutuhan membernya. Jadi tetap nanti bantuan dari Rumah 

Zakat itu meliputi lima itu dan bertahap” 

 

Rumah Zakat Yogyakarta juga memberikan sarana usaha lain 

misal gerobak, kompor, etalase, blender untuk menunjang usaha 

anggota. Pemberian sarana dilakukan dengan memberikan sejumlah 

                                                           
6 Ibid. 



dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang dibutuhkan, 

kemudian dana tersebut diserahkan kepada anggota untuk dibelikan 

sarana yang dibutuhkan. Untuk memantau apakah dana ini dibelikan 

sarana, Rumah Zakat Yogyakarta melakukannya dengan meminta 

setiap nota belanja dari barang yang telah dibelikan sarana tersebut. 

Penjelasan yang sama juga dikatakan oleh Ibu Siti Zainul Marfuah 

salah satu anggota dari Program Senyum Mandiri yang memiliki 

usaha nasi bungkus, nasi kucing dan jus. Beliau menjelaskan bahwa: 

 

“Awalnya Rp700.000,00 kemudian Rp500.000,00 terus dikasih 

uang untuk beli alat. Tapi memang bertahap. Nanti untuk modal 

buat beli alat, modal usaha juga ada. Kalau untuk beli alat, nanti 

Rumah Zakat kasih uangnya terus kita nanti beli alatnya dan 

nanti Rumah Zakat minta notanya. Jadi ketika kita beli -beli itu 

kita catat nanti nota nya diberikan ke Rumah Zakat” 

 

Penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang dilakukan 

oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program senyum Mandiri 

memprioritaskan mustahik yang telah memiliki usaha mikro 

minimal selama tiga bulan. Dana yang disalurkan untuk program 

Senyum Mandiri di satu wilayah binaan berkisar Rp10.000.000,00 

sd Rp12.000.000,00 per bulan. Dana tersebut tergantung kebutuhan 

dari usaha anggota program Senyum Mandiri. Dana tersebut 

meliputi dana untuk pemberian modal usaha, sarana usaha dan 

pelatihan. Pernyataan diatas seperti yang disampaikan Bapak Sandi 

ketika melakukan wawancara dengan peneliti: 



 

“Kalau bulanan itu kisaran Rp10.000.000,00 sd 

Rp12.000.000,00 perbulan untuk satu titik, padahal ada 3 titik. 

Sebenarnya itu fluktuatif. Asalkan kebutuhannya jelas. 

Tergantung juga kita nanti survey, sejauh mana yang dia 

butuhkan.” 

 

Usaha yang dijalankan anggota dari program Senyum Mandiri 

juga beragam. Berikut daftar usaha anggota binaan Rumah Zakat 

Yogyakarta di wilaayah Kelurahan Tamanan  Kecamatan 

Banguntapan: 

Tabel 3.1 Daftar usaha anggota program Senyum Mandiri di 

Kelurahan Tamanan kecamatan Banguntapan 

No  Jenis usaha  Jumlah  

1. Kuliner  

Makanan : 

meliputi jajanan aneka snack 

basah dan kering 

21 

Minuman 2 

Warung makan: 

meliputi lotek, soto, makanan 

siap saji 

5 

Angkringan 5 

2. Warung kelontong 4 

3. Jasa giling 1 



4. Jahit 4 

JUMLAH 42 

Sumber: wawancara dengan Ibu Nur estining Wahyuni selaku staf 

Mandiri Daya Insani yang menangani kelurahan Tamanan 

Kecamatan Banguntapan. 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat kategori 

yang menjadi usaha anggota binaan program Senyum Mandiri di 

kelurahan Tamanan kecamatan Banguntapan baik anggota aktif 

maupun anggota mandiri. Usahanya yaitu kuliner, warung 

kelontong, jasa giling dan jahit. 

c. Pendampingan, Pelatihan, Pemantauan usaha 

Dalam mengembangkan UMKM, Rumah Zakat Yogyakarta 

melalui Mandiri Daya Insani tidak hanya fokus membantu dalam 

segi permodalan namun juga disertai dengan pendampingan dan 

pelatihan secara berkala. Pengembangan UMKM yang dilakukan 

oleh Rumah Yogyakarta selama tiga tahun untuk anggota aktif. 

Akan tetapi pendampingan, pelatihan dan pemantauan usaha 

dilakukan tidak hanya untuk anggota aktif namun juga oleh anggota 

mandiri.  Hal ini dilakukan agar modal dan sarana usaha yang 

diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang 

perkembangan usaha mustahik. Adapun bentuk pendampingan dan 

pelatihan yang dilakukan oleh staf mandiri Daya Insani yaitu Ibu 



Nur Estining Wahyuni di kelurahan Tamanan Kecamatan 

Banguntapan yaitu7: 

1) Sekolah bisnis 

Sekolah bisnis merupakan pelatihan tentang bisnis yang 

meliputi materi tentang pemasaran, pelayanan kepada konsumen 

dan manajemen pengelolaan sebuah bisnis. Selain materi, juga 

disampaikan tentang pelatihan tentang pembukuan dan 

pembuatan sebuah produk yang baik. Narasumber yang 

dihadirkan dalam kegiatan ini merupakan seorang akademisi dan 

pengusaha yang telah sukses di bidang usahanya. Lebih jauh 

lagi, bahwa Rumah Zakat Yogyakarta juga bekerjasama dengan 

pelaku usaha yang telah sukses untuk membuka jaringan 

pemasaran dan pelatihan terhadap anggota program Senyum 

Mandiri. Misalnya menjalin kerjasama dengan Pamela, Sri 

Boga, Jilbab Mart. Kegiatan Sekolah bisnis diadakan setiap 

sebulan sekali di pekan keempat. Namun demikian tidak semua 

anggota program Senyum Mandiri memperoleh akses 

pemasaran. Hanya anggota yang berwirausaha di bidang jahit 

yang memperoleh akses pemasaran ke toko Pamela dan Jilbab 

Mart. Berikut penjelasan bapak Sandi kepada peneliti: 

 

                                                           
7 Wawancara dengan staf Mandiri Daya Insani yang menangangi kelurahan Tamanan 

Kecamatan Banguntapan yaitu Ibu Nur Estining Wahyuni pada tanggal 20 November 2017. 



“Kalau jahit itu di link kan ke toko misal jilbab mart dan 

Pamela, ketika tidak ada order, dia kerjakan orderan dari 

toko. Tapi saya tekankan untuk punya produk. Nanti di 

onlinekan. Saya arahkan tetap ke online  untuk 

pemasarannya.” 

 

 

Dengan adanya sekolah bisnis, anggota program Senyum 

Mandiri juga terbantu dalam pengelolaan usahanya. Pernyataan 

yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rusmiyati, salah satu 

anggota program Senyum Mandiri yang memiliki usaha toko 

kelontong kepada peneliti. Beliau menjelaskan bahwa: 

 

“Sekolah bisnis itu tiap sebulan sekali. Yang diajarkan itu 

pembukuan keluar masuknya uang, kaya bikin labeling, 

nama terus bagaimana supaya beda dengan yang lain apa 

yang perlu diperbarui, penataan produk juga. Banyak mas 

manfaatnya. Kalau saya mempraktikan cara menghadapi 

pelanggan, lebih cepat dalam melayani. Terus dihafalin yang 

sering beli, sehinggakonsumen merasa diperhatikan” 

 

Di kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan dibentuk 

dua kelompok, baik untuk pembentukan paguyuban maupun 

pelatihan di sekolah bisnis.  Kelompok satu diperuntukan bagi 

mustahik yang telah lebih dari tiga tahun menjadi anggota dari 

program Senyum Mandiri atau disebut sebagai anggota mandiri.  

Kelompok dua diperuntukan bagi mustahik yang menjadi 

anggota program Senyum Mandiri kurang dari tiga tahun atau 

disebut sebagai anggota aktif. Meskipun jangka waktu 

pendampingan yang ada dalam program Senyum Mandiri hanya 



tiga tahun, akan tetapi Rumah Zakat Yogyakarta melalui mandiri 

Daya Insani masih tetap melakukan pendampingan terhadap 

mustahik yang telah tiga tahun menjadi anggota program 

Senyum Mandiri. Hal ini dilakukan agar usaha yang dilakukan 

oleh mustahik tetap berjalan dan dapat berkembang. 

Namun demikian, pembinaan yang diperoleh bukan lagi 

berkaitan dengan pemberian sarana usaha, pemberian modal 

usaha, Good Manufacturing Practice (GMP), legalitas, dan 

pemasaran lagi. Melainkan berupa edukasi kewirausahaan dan 

penguatan produk di sekolah bisnis. Pernyataan yang sama juga 

disampaikan oleh Ibu Sutrismi, anggota program Senyum 

Mandiri selama lima tahun. Beliau mengatakan bahwa: 

 

“Dulu sering dari pak sandi, sebulan bisa sampai 2 kali. 

Tetapi mungkin karena sekarang sudah dilepas jadi jarang 

dipantau. Soalnya kan sekarang ketemunya di sekolah bisnis 

itu sama pertemuan kelompok.” 

 

Penjelasan yang disampaikan oleh ibu Sutrismi juga sama 

dengan yang dijelaskan oleh bapak Sandi terkait pembinaan 

kepada anggota yang sudah mandiri. Berikut penjelasan dari 

bapak Sandi kepada peneliti: 

 

“Kalau mandiri itu pembinaanya sudah gak rutin, order nya 

suda besar gitu. Tapi kalau kominitas itu gak lepas, jadi kalau 

ada pelatiha-pelatihan itu kita share, untuk penguatan 

mandirinya.” 



 

Dari pemaparan diatas, mustahik yang telah dikategorikan 

mandiri di program Senyum Mandiri sudah tidak menerima 

bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) berupa modal usaha 

dan sarana usaha, Good Manufacturing Practicet (GMP), 

legalitas, dan pemasaran lagi. Akan tetapi masih mendapatkan 

pendampingan dan edukasi kewirausahaan dari Rumah Zakat 

Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani. 

2) Pertemuan Paguyuban kelompok 

Pertemuan paguyuban kelompok dilakukan setiap satu bulan 

sekali pada minggu ketiga. Adapun kegiatan yang dilakukan 

pada pertemuan paguyuban kelompok adalah diskusi, sharing 

dan musyawarah terkait dengan kendala yang dihadapi dalam 

usaha.  

Pembentukan paguyuban per kelompok juga dimaksudkan 

agar terjalin jaringan usaha antar anggota program Senyum 

Mandiri Rumah Zakat Yogyakarta. Sehingga antara anggota satu 

dengan yang lainya bisa saling membantu memasarkan produk 

yang dimiliki kepada konsumennya. Hal ini juga telah dijelaskan 

oleh bapak Hasan selaku anggota program Senyum Mandiri. 

yang mempunyai usaha Jus bit dan jus buah. Beliau mengatakan 

kepada peneliti bahwa: 

 



“Selama ini karena kita buat group, pemasarannya ya lewat 

teman sendiri, jadi teman kita kalau butuh kita kasih tahu.” 

 

 

Kegitan ini berjalan baik di kelompok satu maupun di 

kelompok dua. Pada saat pemantauan ke masing-masing usaha 

anggota, juga disertai dengan arahan terkait pemasaran yang 

harus dilakukan. Menurut bapak Sandi, beliau selalu 

mengarahkan anggota program Senyum Mandiri untuk beralih 

memasarkan produknya melalui online. Pengarahan pada 

pemasaran online dilaukan dengan kerjasama dengan Go-food 

dan iklan di sosial media. Berikut penjelasan dari bapak sandi 

kepada peneliti: 

 

“Tapi saya tekankan untuk punya produk. Nanti di online 

kan. Saya arahkan tetap ke online  untuk pemasarannya. 

Awalnya dia tidak punya produk, tapi ketika diberi bantuan 

harus punya produk.” 

 

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa kelompok 

paguyuban yang dibentuk bukan hanya sekedar untuk pertemuan 

rutin saja. Melainkan juga arahan dari fasilitator Mandiri Daya 

Insani terhadap usaha dari anggota program Senyum Mandiri. 

3) Pemantauan usaha 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sandi bahwa 

pemantauan dilakukan oleh staf Mandiri Daya Insani. 



Pemantauan usaha dilakukan dengan mendatangi satu persatu 

usaha mustahik. Pemantauan usaha mustahik menjadi informasi 

kepada Rumah Zakat Yogyakarta dan Mandiri Daya Insani 

untuk: 

a) Mengetahui sejauh mana perkembangan usaha mustahik 

b) Mengetahui apakah pelatihan yang diberikan sudah 

diterapkan 

c) Mengetahui  apakah mustahik memerlukan tambahan modal 

atau masih memerlukan sarana usaha 

d) Mengetahui kendala yang dialami mustahik  dalam 

mengembangkan usaha 

e) Memastikan  penggunaan modal yang diberikan oleh Rumah 

Zakat Yogyakarta kepada mustahik digunakan dengan baik .  

Tidak ada jadwal pasti dalam pematauan usaha. Akan tetapi 

minimal satu bulan sekali ada pemantauan dari staf Mandiri 

Daya Insani. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu 

Nur Estining Wahyuni bahwa pemantauan yang dilakukan lebih 

difokuskan kepada anggota aktif karena masih dalam tahap 

pembinaan. Adapun pemantauan kepada anggota mandiri masih 

tetap dilakukan namun jarang.8 Hal ini juga sama seperti yang 

                                                           
8 Wawancara dengan staf Mandiri daya Insani yang bertanggun jawab di kelurahan 

Tamanan kecamatan Banguntapan yaitu ibu Nur Estining Wahyuni pada tanggal 20 November 

2017.  



dikemukakan oleh ibu Imas Sifa yang merupakan anggota dari 

kelompok dua. Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa: 

 

“Sering, sering kesini ngobrol gitu menanyakan kondisi nya 

bagaimana, apakah ada kendala, usahanya ada kemajuan 

tidak, kalau satu bulan itu tidak mesti untuk tinjauanya.” 

 

  

Namun untuk mustahik yang telah menjadi anggota mandiri, 

lebih jarang mendapatkan peninjauan dari staf Mandiri Daya 

Insani. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Rusmiyati yang 

merupakan anggota program Senyum Mandiri selama lima tahun 

kepada peneliti bahwa: 

 

“Akhir-akhir ini jarang. Tapi iya dia juga memantau itu 

waktu sekolah bisnis itu. Bagaimana sekarang usahanaya, 

masih ada kendala apa tidak.” 

 

Dari hasil pemanatauan akan dihasilkan data-data yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan Rumah Zakat Yogyakarta 

dalam melakukan evaluasi di setiap akhir tahun bersama Mandiri 

daya Insani. 

4) Pendampingan agama 

Pendampingan agama dilakukan setiap seminggu sekali pada 

hari Selasa. Kegiatan yang dilakukan adalah belajar membaca 

Al Qur’an dan siraman kerohanian. Pendampingan agama 

dilakukan baik untuk kelompok satu maupun kelompok dua. 



Tema yang sering diangkat dalam pendampingan agama adalah 

masalah tentang riba.9 Berikut penjelasan dari Ibu Sutrismi, 

salah seorang anggota program Senyum Mandiri: 

 

“Setiap selasa ada TPA, ngaji gitu kelompok satu, dua. jadi 

setiap pekan sekali. Jadi pertemuan perbulan iu pertemuan 

nya sebenarnya tidak hanya 3 kali bisa lebih.” 

 

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa pendampingan 

agama yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui 

Mandiri Daya Insani dilakukan baik untuk kelompok satu 

maupun kelompok dua. 

5) Simpan Pinjam Tanpa Bunga 

Setiap kelompok paguyuban di kelurahan Tamanan 

kecamatan Banguntapan, dibentuk simpan pinjam tanpa bunga 

dengan menggunakan sistem koperasi. Tujuan dibentuknya 

simpan pinjam untuk anggota program Senyum Mandiri ini 

adalah untuk memfasilitasi ketika anggota membutuhkan dana. 

Selain itu juga sebagai sarana pembelajaran bagi anggota tentang 

simpan pinjam tanpa bunga. Modal dari simpan pinjam ini 

berasal dari Rumah Zakat Yogyakarta sebesar Rp975.000,00 

                                                           
9 Wawancara dengan Ibu Nur Estining Wahyuni yang merupakan staf mandiri daya 

Insani pada tanggal 21 November 2017. 



untuk satu orang mustahik. Dana ini kemudian dikumpulkan dan 

digunakan untuk modal dari simpan pinjam tanpa bunga.10  

Simpan pinjam ini dibentuk pada tahun 2015 untuk 

kelompok satu dan tahun 2016 untuk kelompok dua. Sehingga 

meskipun anggota kelompok satu sudah tidak menerima bantuan 

modal dan prasarana dari rumah Zakat Yogyakarta, akan tetapi 

masih bisa melakukan pinjaman modal melalui skema ini.  

Akad yang digunakan dalam simpan pinjam ini adalah 

qardul hasan11. Setiap peminjaman hanya boleh dilakukan 

maksimal Rp1.500.000,00 dengan angsuran maksimal 10 kali 

tanpa jangka waktu. Ketika peminjam mengembalikan uang, 

diharuskan untuk memberikan infak yang selanjutnya akan 

digunakan untuk keperluan sosial. Pemaparan yang dijelaskan 

oleh Ibu Nur Estining Wahyuni juga sama dengan yang 

dijelaskna oleh salah satu anggota program Senyum Mandiri 

yaitu Ibu Siti Zainul Marfuah. Berikut penjelasan beliau: 

 

“Dari Rumah Zakat memberikan bantuan Rp975.000,00 

untuk simpan pinjam itu. Biar tidak habis nanti kita 

kewajiban untuk nabung. Tapi nanti itu bukan dikembalikan 

untuk Rumah Zakat. Kita dapat uang itu kembali.” 

 

 

                                                           
10 Ibid. 

 
11 Produk permodalan bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan bagi pihak 

yang meminjamkan, diambil dari http://kamusbisnis.com diakses pada hari kamis 30 November 

2017. 

http://kamusbisnis.com/


Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa untuk menfasilitasi 

anggota program Senyum Mandiri yang sudah mandiri, Rumah 

Zakat Yogyakarta mendirikan simpan pinjam. Sehingga anggota 

mandiri masih memiliki kemudahan dalam mengakses 

permodalan. 

d. Proses evaluasi program Senyum Mandiri 

Proses evaluasi dilakukan secara rutin oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta bersama dengan Mandiri daya Insani setiap tahun. 

Dalam wawancara bersama peneliti bapak Sandi mengatakan 

bahwa:  

 

“Setiap tahun Mandiri daya Insani dan yayasan lain itu 

melakukan evaluasi terhadap perkembangan mustahik. Jadi 

bagi mustahik yang sudah tiga tahun tapi belum juga 

berkembang, kita lihat kita evaluasi kenapa dia tidak 

mandiri, kalau tidak mandirinya karena sikap ya sudah kita 

biarkan, tapi kalau tidak sukses karena kesalahan 

manajemen, produk itu ada toleransi satu tahun.” 

 

   

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta dengan Mandiri daya insani meliputi beberapa aspek, 

seperti: sikap dan perilaku, take home pay, perilaku hidup sehat, dan 

perilaku peduli dengan kesehatan. Dari proses evaluasi diketahui 

sejauh mana perkembangan usaha dari anggota program Senyum 

Mandiri. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan 

tindakan yang selanjutnya diambil dalam mengembangkan usaha 

anggota program Senyum Mandiri.  



C. Pengaruh Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM  

Zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah instrumen dalam Islam yang telah 

terbukti dapat mengentaskan kemiskinan. Rumah Zakat Yogyakarta 

mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) secara produktif untuk 

mengembangkan UMKM melalui program Senyum Mandiri. Selama lima 

tahun Rumah Zakat Yogyakarta dalam mengelola zakat, infak, sedekah 

(ZIS) secara produktif untuk mengembangkan UMKM, telah banyak 

dirasakan manfaatnya oleh anggota program Senyum Mandiri baik yang 

masih aktif maupun sudah mandiri. Manfaat yang diperoleh dalam hal 

produksi dan peningkatan pengetahuan tentang produksi. Berikut 

penjelasannya:  

1. Peningkatan Produksi 

Peningkatan produksi dirasakan oleh Ibu Siti Zainul Marfuah 

anggota yang sudah mandiri dari program Senyum Mandiri karena telah 

menjadi anggota selama empat tahun. Beliau merupakan penjual nasi 

bungkus dan jus. Dengan adanya bantuan zakat, infak, sedekah (ZIS) 

dari Rumah Zakat Yogyakarta. Beliau mengatakan kepada peneliti 

bahwa: 

 

“Awalnya jus, nasi itu dulu tidak banyak. Titip dikit sekitar 25-50 

bungkus naik dikit. Tapi sekarang sudah bisa 200 bungkus. Jadi 

dengan bantuan dari Rumah Zakat ini produksi saya dapat 

meningkat jumlahnya juga.” 



 

 Selain Ibu Siti Zainul Marfuah yang merupakan anggota mandiri 

dari program Senyum madiri, ada juga Ibu Imas Sifa yang merupakan 

anggota aktif. Usaha beliau adalah memiliki toko kelontong yang sudah 

tujuh tahun tetapi baru satu tahun menjadi anggota program Senyum 

Mandiri. Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa: 

 

“Dulu awal usaha Cuma jualan beras aja, terus lama-lama ada 

telur. Kemudian baru nambah-nambah. Dulunya blum ada rak-

rak, dagangannya juga belum sebanyak ini, sekarang juga 

nambah kan.” 

 

Pernyataan diatas membuktikan bahwa tidak hanya anggota 

mandiri saja yang telah merasakan manfaat anggota program Senyum 

Mandiri dalam hal peningkatan produksi. Namun juga anggota program 

Senyum Mandiri yang aktif. 

2. Peningkatan Pengetahuan tentang Usaha 

Selain dalam hal produksi, pengetahuan anggota program Senyum 

Mandiri tentang pengelolaan usaha juga meningkat. Hal ini tidak lepas 

dari adanya sekolah bisnis yang diadakan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta. Seperti yang diraskan oleh bapak Hasan yang merupakan 

anggota mandiri. Beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa: 

 

“Yang rutin itu malah pembinaan manajemen, manajemen nya itu 

dibina. Yang saya dapat itu banyak Pembukuan, harus bersih, 

pelayanan konsumen, itu saya mendapat pengetahuan yang luar 

biasa. Jadi servis itu harus kita perhatikan betul.” 



 

Tidak hanya anggota mandiri saja yang sudah dapat merasakan 

manfaat dari program Senyum Mandiri. Ibu Tujirah yang masih satu 

tahun menjadi anggota Rumah Zakat Yogyakarta juga telah merasakan 

manfaatnya. Usaha beliau yaitu warung nasi dan telah berjalan selama 

tujuh tahun. Melalui program Senyum Mandiri, beliau mendapat banyak 

pengetahuan, khususnya berkaitan dengan cirikhas usaha. hal ini 

disampaikan beliau karena kendala yang dihadapi beliau yaitu terkait 

dengan pemasaran. Namun dengan adanya pelatihan di sekolah bisnis 

dan pemantauan yang sering dilakukan oleh staf Mandiri Daya Insani, 

usaha beliau masih berjalan dan berkembang.12 Berikut penjelasan dari 

Ibu Tujirah: 

 

“Dari pelatihan-pelatihan itu menjadi tahu sebagai pedagang kita 

harus mempunyai cirikhas, cara bertahan di pasaran gimana, harus 

punya cirikhas gitu.” 

 

Begitu pula yang dirasakan oleh Ibu Lili, anggota aktif dari program 

Senyum Mandiri. Beliau mempunyai usaha aneka snack dan sosis bakar 

dan telah menjadi anggota program Senyum Mandiri selama dua tahun. 

Dengan adanya bantuan dana dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif 

dari Rumah Zakat Yogyakarta berupa modal usaha, sarana, 

pendampingan dan pelatihan, beliau menjadi tahu tentang strategi 

                                                           
12 Wawancara dengan Ibu Tujirah, anggota program senyum Mandiri pada tanggal 23 

November 2017. 

 



pemasaran melalui internet dan media sosial. Selain itu beliau juga 

menerapkan pembukuan yang telah diajarkan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta melalui sekolah bisnis. Berbeda dengan usaha ibu Lili dulu 

yang tidak mengetahui tentang pengelolaan usaha dan masih 

kekurangan modal.13 Berikut penjelasan beliau: 

 

“Yang didapat seperti promo, promo bisa lewat hp, medsos, disuruh 

diskon dan disuruh ikut bazaar, diajarin pembukuan nya juga, omzet, 

modal nya berapa, kalau dulu kan dihitung-hitunh sendiri jadi gak 

pasti.” 

 

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa baik anggota kelompok satu 

yang sudah mandiri dan kelompok dua yang masih aktif, sama-sama 

sudah merasakan manfaat terhadap peningkatan pengetahuan tentang 

pengelolaan usaha. 

Dengan adanya peningkatan produksi dan penambahan pengetahuan 

tentang pengelolaan usaha yang dirasakan oleh anggota program 

Senyum Mandiri, telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

keuntungan UMKM dari segi keuntungan usaha, omzet penjualan dan 

aset usaha yang dimiliki. Berikut analisisnya: 

a. Keuntungan Usaha 

Keuntungan usaha yang dimaksud adalah pendapatan bersih 

yang didapatkan oleh anggota program Senyum Mandiri baik dari 

                                                           
13 Wawancara dengan Ibu Lili, anggota program Senyum Mandiri pada tanggal 27 

November 2017. 



anggota mandiri maupun anggota aktif. Keuntungan usaha dilihat 

sebelum dan sesudah mendapat bantuan dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif dari Rumah Zakat Yogyakarta berupa modal usaha, 

sarana usaha, pendampingan dan pelatihan.  

Peningkatan keuntungan usaha dirasakan oleh bapak 

Hasan.14 Beliau sudah menjadi anggota program senyum mandiri 

selama empat tahun. Beliau merupakan penjual jus bit dan jus buah 

dan telah berjualan selama lima tahun. Sebelum adanya bantuan dari 

dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif berupa modal usaha, 

sarana usaha, pendampingan dan pelatihan dari Rumah Zakat 

Yogyakarta. Awalnya beliau hanya memperoleh keuntungan usaha 

sebesar Rp30.000,00 sd Rp40.000,00 per hari. Namun setelah 

mendapatkan bantuan dari dana zakat, infak, sedekah (ZIS) 

produktif berupa modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan 

pelatihan dari Rumah Zakat Yogyakarta beliau memperoleh 

keuntungan usaha sebesar Rp75.000,00 sd Rp100.000,00 per hari. 

Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:  

 

“Dulu rata-rata paling Rp30.000,00 sd Rp40.000,00 per hari 

bersih, kotornya sekitar Rp.70.000,00 per hari, Sekarang 

karena sudah ada penambahan modal keuntungannya juga 

ikut walaupun Cuma dikit-dikit, sekitar Rp75.000,00 sd 

100.000,00, kalau kotornya ya sekitar Rp150.000,00.” 

 

                                                           
14 Wawancara dengan bapak Hasan anggot program Senyum Mandiri pada tanggal 25 

November 2017. 



Ibu Rusmiyati juga mengalami peningkatan keuntungan 

setelah menjadi anggota program Senyum Mandiri. Beliau 

mempunyai usaha toko kelontong dan telah menjadi anggota 

program Senyum Mandiri selama lima tahun. Bahkan sebelum 

mendapatkan bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dari Rumah 

Zakat Yogyakarta berupa berupa modal usaha, sarana usaha, 

pendampingan dan pelatihan, beliau tidak bisa memperkirakan 

keuntungan bersih yang di dapatkan. Hal ini dikarenakan sebelum 

menjadi anggota program Senyum Mandiri beliau tidak memiliki 

pencatatan tentang penjualan. Setelah menjadi anggota program 

Senyum Mandiri keuntungan beliau menjadi Rp200.000,00 per 

hari.15 berikut penjelasan beliau: 

 

“Kalau keuntungan pasti beda, soalnya dulu Rumah Zakat sering 

banget bantunya. Sebelumnya dibantu itu kan masih kecil ya jadi 

ya kecil sekali. Tapi sekarang kalau rame itu sehari bisa 

Rp700.000,00 nyampe kalau sepi ya Rp500.000,00. itu kotor. 

Kalau bersihnya ya Rp200.000,00 lah.” 

 

Tidak hanya anggota mandiri saja yang telah merasakan 

pengaruh bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dari 

Rumah Zakat Yogyakarta berupa berupa modal usaha, sarana usaha, 

pendampingan dan pelatihan terkait dengan keuntungan usaha. 

Namun hal ini juga dirasakan oleh Ibu Tujirah. Pemilik warung nasi 

                                                           
15 Hasil wawancara dengan Ibu Rusmiyati, anggota program Senyum Mandiri pada 

tanggal 22 November 2017. 



yang baru menjadi anggota program Senyum mandiri selama satu 

tahun. Beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa: 

 

“Keuntungan sebelum paling Cuma cukup buat makan, ngikut 

makan gitu kan kita gak punya modal. Dulunya keuntungan 

bersih nya Rp20.000,00 per hari sekarang bisa Rp50.000,00 per 

hari.” 

 

 

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa terjadi peningkatan 

keuntungan usaha dari anggota program Senyum Mandiri baik 

anggota Senyum Mandiri yang masih aktif maupun yang sudah 

mandiri. Berikut grafik tentang keuntungan usaha dari beberapa 

anggota program Senyum Mandiri sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif 

berupa modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan pelatihan dari 

Rumah Zakat Yogyakarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 0 Tidak bisa dihitung karena belum mengenal pencatatan. 
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Sumber: Wawancara dengan anggota program Senyum Mandiri di 

Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 

 

Gambar 3.4 Perbendaan Keuntungan Usaha sebelum dan sesudah 

menjadi anggota program Senyum Mandiri  

Dari grafik diatas, diketahui bahwa ada pengaruh terhadap 

keuntungan usaha per hari sebelum dan sesudah mendapat bantuan 

dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dari Rumah Zakat 

Yogyakarta berupa modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan 

pelatihan. Perbedaan peningkatan keuntungan usaha per hari tidak 

hanya dirasakan pada anggota mandiri saja, melainkan juga anggota 

aktif yaitu yang baru menjadi anggota program Senyum Mandiri 

kurang dari tiga tahun. 

Berdasarkan uraian diatas, berikut persentase kenaikan 

keuntungan usaha dari tujuh anggota program Senyum Mandiri 

berdasarkan lama menjadi anggota program Senyum Mandiri: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rata-rata persentase kenaikan keuntungan usaha 

anggota program Senyum Mandiri  

275%

250%

75%

Rata-rata Persentase Kenaikan Keuntungan 
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anggota 5 tahun anggota 4 tahun anggota aktif (1- 2 tahun)



Dari gambar diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan 

persentase keuntungan usaha yang besar. Kenaikan ini tidak hanya 

terjadi pada anggota yang sudah lima tahun menjadi anggota namun 

juga terjadi pada anggota program Senyum Mandiri selama empat 

tahun dan anggota aktif. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Kenaikan terbesar yaitu terjadi pada anggota program Senyum 

Mandiri selama lima tahun yaitu mencapai 275%. Persentase ini 

diukur dengan asumsi bahwa keuntungan usaha yang dialami 

oleh ibu Rusmiyati sebelum menjadi anggota program Senyum 

Mandiri adalah sama dengan yang dialami oleh bapak Hasan 

yaitu Rp40.000,00 per hari. Anggota program Senyum Mandiri 

selama lima tahun tersebut adalah ibu Rusmiyati dengan 

usahanya toko kelontong dan bapak Hasan dengan usahanya jus 

bit da jus buah. 

2) Anggota program Senyum Mandiri selama empat tahun juga 

mengalami kenaikan keuntungan usaha yaitu sebesar 250%. 

Anggotanya yaitu ibu Siti Zainal Marfuah dengan usahanya nasi 

bungkus serta jus dan ibu Sutrismi dengan usahanya aneka snack 

dari ketela. 

3) Anggota aktif yaitu anggota program Senyum Mandiri selama 

satu sampai dua tahun juga mengalami kenaikan keuntungan 

usaha sebesar 75%. Persentase ini diukur dengan asumsi bahwa 



keuntungan yang dialami oleh ibu Lili sama dengan yang 

dialami oleh ibu Imas Sifa dan ibu Tujirah yaitu sebesar 

Rp20.000,00 per hari. Anggotanya adalah ibu Imas Sifa dengan 

usahanya toko kelontong, ibu Tujirah dengan usahanya warung 

nasi dan ibu lili dengan usahanya aneka snack dan sosis bakar. 

b. Omzet Penjualan 

Omzet yaitu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan 

tertentu selama suatu masa jual. Omzet penjualan yang dimaksud 

adalah keuntungan kotor yang dialami oleh anggota program 

Senyum Mandiri selama satu bulan. Dengan penggunaan dana zakat, 

infak sedekah (ZIS) secara produktif oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

telah memberikan pengaruh terhadap omzet penjualan perbulan dari 

anggota program Senyum Mandiri. Berikut penjelasan dari Ibu Imas 

Sifa yang mempunyai usaha toko kelontong. Beliau telah menjadi 

anggota dari program Senyum Mandiri selama satu tahun. Beliau 

mengatakan kepada peneliti bahwa sebelum menjadi anggota 

program Senyum Mandiri usaha beliau hanya merupakan usaha toko 

kecil-kecilan. Dengan keuntungan usaha hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya investasi. Namun 

setelah beliau menjadi anggota program Senyum Mandiri omzet 

perbulan dari toko kelongtong beliau adalah Rp1.500.000,00 per 

bulan. Berikut penjelasan beliau: 

 



“Dulu awal usaha Cuma jualan beras aja, terus lama-lama beli 

telur. Kemudian baru nambah-nambah. Dulunya belum ada rak-

rak, dagangannya juga belum sebanyak ini, sekarang juga 

nambah kan. Kalau keuntungan kotornya Rp1.5000.000,00 per 

bulan, Itu ada tabungan sendiri, kita kan bikin laporan keuangan. 

Setiap bulan kan kita laporan. Jadi ada uang untuk investasi.” 

 

Sama dengan yang dijelaskan oleh Ibu Imas Sifa, dalam usaha 

aneka snack dan sosis bakar yang dijalankan oleh Ibu Lili, beliau 

juga mengalami penambahan omzet penjualan. setelah mendapatkan 

bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dari Rumah 

Zakat Yogyakarta berupa berupa modal usaha, sarana usaha, 

pendampingan dan pelatihan, omzet penjualan beliau menjadi 

Rp2.300.000,00 perbulan. Berikut penjelasan dari Ibu Lili: 

“Dulu kan awalnya buka warung kecil di pinggir jalan, itu Cuma 

jualan jus kecil-kecilan Cuma beberapa macem saja, tapi setelah 

jadi member itu malah nambah -nambah jualannya. Yang 

tadinya Cuma segini jadi tambah, terus diberikan label juga. 

Nominalnya sendiri lupa, kan nggak pernak nyatet, gak bisa 

nabung, Cuma bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kalau 

keuntungan sosis perhari itu bikin 40 sd 50  Rp30.000,00, kalau 

omzet nya Rp70.000,00 per hari, kan sekarang Cuma nitip nya 

tiga warung, kalau habis satu warung Rp70.000 kalau tiga 

warung ya Rp200.000,00 per bulan gitu, kalau bersihnya 

Rp100.000,00. 

 

Selain itu penambahan omzet penjualan juga dialami oleh Ibu 

Rusmiyati yang telah menjadi anggota program Senyum Mandiri 

selama lima tahun. Beliau menjelaskan bahwa: 

“Kalau keuntungan pasti beda, soalnya dulu rumah zakat sering 

banget bantunya. Sebelumnya dibantu itu kan masih kecil ya 



jadi ya kecil sekali. Tapi sekarang kalau rame itu sehari bisa 

Rp700.000,00 nyampe kalau sepi ya Rp500.000,00. itu kotor. 

Kalau bersihnya ya Rp200.000,00 lah. Kalau omzetnya naik. 

Soalnya kan dibantu itu ya kira-kira ya Rp8.000.000,00 per 

bulan bisa lebih.” 

 

Berikut grafik tentang omzet penjualan dari beberapa anggota 

program Senyum Mandiri sebelum dan sesudah mendapatkan 

bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif berupa modal 

usaha, sarana usaha, pendampingan dan pelatihan dari Rumah Zakat 

Yogyakarta: 

 

 

 

 

 

 

 

* 0 Tidak bisa dihitung karena belum mengenal pencatatan. 

Sumber: Wawancara dengan anggota program Senyum Mandiri di 

Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. 

Gambar 3.6 Perbendaan Omzet Penjualan sebelum dan sesudah 

menjadi anggota program Senyum Mandiri 

Dari data diatas, membuktikan bahwa bantuan dana zakat, 

infak, sedekah (ZIS) produktif dari Rumah Zakat Yogyakarta berupa 
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modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan pelatihan 

berpengaruh pada omzet penjualan perbulan. Peningkatan omzet 

penjualan terjadi baik anggota yang sudah mandiri maupun anggota 

aktif yaitu yang baru menjadi anggota program Senyum Mandiri 

kurang dari tiga tahun. 

Berdasarkan uraian diatas, berikut klasifikasi kenaikan 

omzet penjualan dari tujuh anggota program Senyum Mandiri 

berdasarkan lama menjadi anggota: 

 

Gambar 3.7 Rata-rata Persentase Kenaikan Omzet Usaha  

Dari gambar diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan 

persentase omzet penjualan yang besar. Kenaikan ini tidak hanya 

terjadi pada anggota yang sudah lima tahun menjadi anggota namun 

juga terjadi pada anggota program Senyum Mandiri selama empat 

tahun dan anggota aktif. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

257%

185%

124%

Rata-rata Persentase Kenaikan Omzet 
Penjualan

anggota 5 tahun anggota 4 tahun anggoa aktif (1-2 tahun)



1) Kenaikan terbesar yaitu terjadi pada anggota program Senyum 

Mandiri selama lima tahun yaitu mencapai 257%. Persentase ini 

diukur dengan asumsi bahwa omzet penjualan yang dialami oleh 

ibu Rusmiyati sebelum menjadi anggota program Senyum 

Mandiri adalah sama dengan yang dialami oleh bapak Hasan 

yaitu Rp2.100.000,00 per bulan. Anggota program Senyum 

Mandiri selama lima tahun tersebut adalah ibu Rusmiyati dengan 

usahanya toko kelontong dan bapak Hasan dengan usahanya jus 

bit da jus buah. 

2) Anggota program Senyum Mandiri selama empat tahun juga 

mengalami kenaikan keuntungan usaha yaitu sebesar 185%. 

Anggotanya yaitu ibu Siti Zainal Marfuah dengan usahanya nasi 

bungkus serta jus dan ibu Sutrismi dengan usahanya aneka snack 

dari ketela. 

3) Anggota aktif yaitu anggota program Senyum Mandiri selama 

satu sampai dua tahun juga mengalami kenaikan keuntungan 

sebesar 124%. Persentase ini diukur dengan asumsi bahwa 

keuntungan yang dialami oleh ibu Lili sama dengan yang 

dialami oleh ibu Imas Sifa dan ibu Tujirah yaitu sebesar 

Rp800.000,00 per bulan. Anggotanya adalah ibu Imas Sifa 

dengan usahanya toko kelontong, ibu Tujirah dengan usahanya 

warung nasi dan ibu lili dengan usahanya aneka snack dan sosis 

bakar. 



c. Aset usaha 

Aset yang dimaksud termasuk aset lancar, aset tetap dan aset 

tak berwujud. Dalam hal ini pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) 

produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta berupa 

modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan pelatihan juga 

berdampak pada bertambahnya aset dari anggota. Salah satu anggota 

program Senyum Mandiri yaitu ibu Siti Zainul Marfuah juga 

mengatakan bahwa selama menjadi anggota program Senyum 

Mandiri telah banyak asetnya yang bertambah. Berikut hasil 

wawancara peneliti bersama ibu Zainul Marfuah: 

 

“Kompornya dulu Cuma satu, sekarang ada dua, ada kompor 

yang besar juga satu tungku. Jadi kita bisa kelar tuju tungku 

itu kalau ada pesanan. Alat-alat misalnya panci 5, wajan 7, 

dulu baru punya lemari pendingin itu , sekarang sudah 

punyai fresen juga, kulkas3 blender sudah 3 kali ganti, 

soalnya ada blender jus, blender bumbu.”   

 

   

Ada beberapa hal yang menyebabkan aset dari ibu Siti Zainul 

Marfuah meningkat. Selain karena mendapat bantuan sarana usaha 

dari Rumah Zakat Yogyakarta, namun juga pertambahan aset yang 

dimilki oleh ibu Siti Zainul Marfuah disebabkan karena 

bertambahnya produksi dari usaha beliau. Berikut penjelasan beliau 

kepada peneliti: 

 

“Awalnya jus, nasi itu dulu Cuma tidak banyak. Titip dikit. 

25-50 naik dikit. Tapi sekarang sudah bisa 200 bungkus. Jadi 



dengan bantuan dari Rumah Zakat ini produksi saya dapat 

meningkat jumlahnya juga. Dulu kan Cuma satu lokasi sdit 

lukman hakim, skrg kantin nya tambah 2 di smp IT Abu 

Bakar, trs SMA Abu Bakar juga ada, kalau jusnya di pasar. 

kalau kita kita keluarnya idak bareng, kalau jus jam 5.” 

  

 

Pemaparan yang disampaikan oleh ibu Siti Zainul Marfuah 

juga dirasakan oleh bapak Hasan. Beliau sudah menjadi anggota 

program Senyum Mandiri selama empat tahun. Setelah menjadi 

anggota program Senyum Mandiri usaha beliau tambah maju dan 

asetnya pun bertambah. Aset beliau bertambah misalnya meja 

bertambah menjadi dua, etalase kecil, blender bertambah menjadi 

empat, alat pres untuk jus.16 Hal ini juga disebabkan karena 

bertambahnya pengetahuan bapak Hasan terkait penelolaan usaha. 

beliau menambahkan: 

 

“Saya dulu tidak memunyai ketrampilan khusus, Cuma 

kebetulan aja jualan jus ini, dan jus ini yang saya andalkan, 

karena tiap hari laku. Dari pelatihan ini saya dapatkan 

banyak manfaat,misal pembukuan, harus bersih, pelayanan 

konsumen, itu saya mendapat pengetahuan yang luar biasa. 

Jadi servise itu harus kita perhatikan betul.” 

 

Dari penjelasan bapak Hasan diatas, juga dirasakan oleh ibu 

Lili. Beliau merupakan anggota program Senyum Mandiri yang 

masih aktif. Beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa: 

 

                                                           
16 Wawancara dengan bapak Hasan pelaku usaha jus bit dan jus buah anggota program 

Senyum Mandiri pada tanggal 25 November 2017. 



“Dulu kan awalnya buka warung kecil di pinggir jalan, itu 

Cuma jualan jus kecil-kecilan Cuma beberapa macem saja, 

tapi setelah jadi member itu malah dapet banyak kompor, 

panggangan, meja, etalase, panci banyak lah dan dapat both 

jualan di sunmor juga. Jadi bisa nambah -nambah jualannya. 

Yang tadinya Cuma segini jadi tambah, terus diberikan label 

juga. Sekarang juga bisa nyewa kios untuk berjualan, dulu 

kan Cuma jualan dipinggir jalan itu.” 

 

Dari pemaparan anggota program Senyum Mandiri diatas, 

diketahui bahwa pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dalam program Senyum 

Mandiri berperngaruh terhadap peningkatan aset usaha dari mutahik. 

Berikut tabel tentang perbedaan aset yang dimilki dari beberapa 

anggota program Senyum Mandiri sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif 

berupa modal usaha, sarana usaha, pendampingan dan pelatihan dari 

Rumah Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani: 

Tabel 3.2 Perbedaan Aset Usaha sebelum dan sesudah menjadi 

anggota program Senyum Mandiri 

No  Nama  Usaha  Kondisi sebelum 

program 

Aset setelah 

program 

1. Rusmiyati 

Kelompok 

satu 

Toko 

kelontong 

Hanya jualan 

kecil-kecilan di 

teras rumah 

dengan 

menggunakan satu 

Aset tetap: 

Sekarang sudah 

mempunyai 

kulkas, 

showcase, meja 



meja, hanya 

mempunyai satu 

motor.  

menjadi dua, 

blender, rak 

untuk jualan 

bertambah, 

motor menjadi 

dua  

Aset lancar: 

mempunyai 

tabungan. 

2. Siti Zainul 

Marfuah 

Kelompok 

satu 

Usaha 

nasi 

kucing 

dan jus 

Hanya produksi 

nasi bungkus 

dalam skala kecil 

karena 

keterbatasan alat 

untuk produksi. 

Hanya 

mempunyai satu 

kompor dan satu 

kulkas dan satu 

motor. 

Aset tetap: 

Kompor 

bertambah 

menjadi empat, 

mempunyai 

lima panci, 

tujuh  wajan, 

mempunyai 

frezer, tiga 

kulkas, tiga 

blender, dan 

motor 

bertambah 



menjadi dua. 

Aset lancar: 

mempunyai 

tabungan. 

Aset tak 

berwujud: 

Nama baik, 

merk dagang. 

3. Hasan  

Kelompok 

satu 

Usaha jus 

bit dan jus 

buah 

Hanya berjualan 

jus bis dan jus 

buah dalam skala 

kecil di depan 

rumah. 

Aset tetap: 

Dulu belum ada 

meja, sekarang 

mempunyai dua 

meja untuk 

usaha, etalase 

kecil, empat 

blender, alat 

pres untuk jus.  

Aset lancar: 

tabungan. 

4. Sutrismi  

Kelompok 

satu 

Aneka 

snack dari 

ketela 

Skala usaha masih 

kecil, masih 

memakai parut 

tangan, packing 

Aset tetap: 

Peralatan sudah 

lengkap, parutan 

listrik, alat 



masih sederhana, 

masih meminjam 

alat, belum ada 

tabungan.  

pacing, baskom, 

dandang, 

blender, mixer, 

sudah ada merk, 

aset lancar: 

tabungan. 

Aset tak 

berwujud: 

Nama baik, 

merk dagang. 

5. Imas Sifa 

Kelompok 

dua 

Toko 

kelontong 

Dagangan di toko  

masih sedikit 

karena belum ada 

rak untuk jualan, 

barang yang dijual 

hanya beras dan 

telur.  

Aset tetap: 

Ada folding gate 

untuk toko, 

showcase, rak 

untuk jualan 

bertambah lima, 

etalase,  

Aset lancar: 

tabungan.  

6. Tujirah 

Kelompok 

dua 

Warung 

nasi 

Jualan dengan 

tempat seadanya, 

belum ada tempat 

untuk piring, 

Aset tetap: 

Semua peralatan 

memasak 

bertambah 



gelas, jumlahnya 

masih sedikit.  

mulai dari 

wajan, panci, 

kompor, gelas, 

piring, meja, 

gerobak, rak,  

Aset lancar: 

tabungan. 

7. Lili 

Kelompok 

dua 

Aneka 

snack dan 

sosis 

bakar 

Hanya jualan 

kecil-kecilan 

dipinggir jalan 

dengan 

menggunakan satu 

meja.  

Aset tetap: 

Kompor, 

panggangan, 

meja, etalase, 

panci,  

Aset lancar: 

Tabungan 

Aset tak 

berwujud: 

Sewa kios. 

Sumber: Wawancara dengan anggota program Senyum mandiri di 

Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. 

 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui 

program Senyum Mandiri berpengaruh terhadap peningkatan aset usaha 

dari anggota program Senyum Mandiri baik yang mandiri maupun yang 

masih aktif. 



D. Analisis dan Pembahasan 

1. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta 

Rumah Zakat Yogyakarta mendayagunakan zakat, infak sedekah 

(ZIS) dalam bentuk produktif tradisonal dan produktif kreatif. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali 

dalam bukunya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf  

tentang pendayagunaan zakat produktif agar lebih bermanfaat, antara 

lain: 

a. Zakat dapat didayagunaan dalam bentuk konsumtif tradisional 

b. Zakat digunakan dalam bentuk konsumtif kreatif 

c. Zakat digunakan dalam bentuk produktif tradisional 

d. zakat digunakan dalambentuk produktif kreatif 

Rumah zakat Yogyakarta mendayagunakan zakat, infak, sedekah 

(ZIS) dalam bentuk produktif tradisonal yang diwujudkan berupa 

bantuan sarana usaha untuk anggota program Senyum Mandiri yang 

meliputi mesin jahit, showcase, frezer, gerobak dll. Sedangkan untuk  

pendayagunakan zakat, infak, sedekah (ZIS) dalam bentuk produktif 

kreatif berupa modal usaha yang diberikan kepada anggota program 

Senyum Mandiri. Pemaparan diatas sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

bapak Sandi selaku staf Mandiri Daya Insani. Beliau menjelaskan 

bahwa: 

 



“Pemberian modal itu ata-rata Rp500.000,00 itu standar. Yang 

agak besar itu sarana, misalnya grobak itu bisa Rp3.000.000,00 

terus kompor sama gasnya. Jadi disesuaikan dengan 

mustahiknya. Jadi kalau dia tidak butuh sarana tapi butuh 

legalitas ya kita usahakan di legalitas. Jadi modal Rp500.000,00 

itu tidak Cuma diberikan sekali. Itu berdasarkan wawancara.” 

 

Dari penjelasan bapak Sandi diketahui pendayagunaan zakat, infak, 

sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Rumah ZakatYogyakarta berupa 

produktif tradisional yaitu dalam bentuk sarana usaha. Juga produktif 

kreatif dalam bentuk modal usaha. 

2. Zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif untuk Pengembangan UMKM 

yang Dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta Melalui Program 

Senyum Mandiri 

a. Aspek-aspek dalam pengembangan UMKM berdasarkan Bank 

Indonesia 

Dari uraian kegiatan pengembangan UMKM yang dilakukan 

oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani diatas,  

telah sesuai dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam 

mengembangkan UMKM menurut Bank Indonesia. Aspek -aspek 

tersebut yaitu:  

1) Kemudahan dalam mengakses permodalan 

2) Bantuan pembangunan prasarana 

3) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan 

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 



5) Peningkatan akses tekhnologi 

6) Harus mewujudkan iklim bisnis yang kondusif 

Adapun pembahasan mengenai kesesuaian aspek-aspek dalam 

pengembangan UMKM berdasarkan Bank Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1) Kemudahan dalam mengakses permodalan  

Dalam mengembangkan UMKM, Rumah Zakat Yogyakarta 

melalui Mandiri Daya Insani telah membuka akses permodalan 

yang mudah. Hal ini dengan dibuatnya skema simpan pinjam 

tanpa bunga dengan modal dari dana zakat, infak, sedekah (ZIS). 

Anggota program Senyum Mandiri diperbolehkan mengambil 

pinjaman maksimal Rp1.500.000,00 tanpa jangka waktu. 

Pinjaman ini juga masih berlaku bagi anggota mandiri. Sehingga 

anggota yang sudah mandiri dari program Senyum Mandiri 

masih mendapat perhatian dari Rumah Zakat Yogyakarta dari 

segi permodalan. Pemaparan diatas juga sesuai dengan yang 

dirasakan oleh Ibu Rusmiyati, yang telah menjadi anggota dari 

program Senyum Mandiri selama lima tahun. Beliau 

menjelaskan kepada peneliti bahwa: 

 

“Masih diberi modal, sekarang seperti simpan pinjam itu. 

Yang ngurusi Rumah Zakat itu. Dan  dikelompok satu itu 

diberi modal Rp900.000,00. Terus ketika bisa 

mengembalikan bisa pinjam lagi lebih dari itu.” 

 



Namun bagi anggota Rumah Zakat Yogyakarta yang 

menjadi anggota aktif, bisa melakukan peminjaman dengan dana 

ini dan juga masih mendapatkan bantuan modal dan sarana usaha 

dari Rumah Zakat Yogyakarta. Sehingga dengan pembentukan 

simpan pinjam tanpa bunga memudahkan anggota prpgram 

Senyum Mandiri baik yang aktif maupun mandiri untuk 

memperoleh modal. Pemaparan diatas juga sesuai dengan yang 

dialami oleh Ibu Imas Sifa yang sudah menjadi anggota program 

Senyum Mandiri selama satu tahun. Beliau menjelaskan bahwa: 

 

“Dana yang diberkan Rumah Zakat dari simpan pinjam itu 

untuk usaha, la itu diputar dari situ. Sudah pernah pinjam 

juga tapi satu kali. Kalau modal itu pertama Rp500.000,00, 

selanjutnya Rp500.000,00 dan diberikan sarana juga. Tapi 

kita diberi uang untuk belanja sendiri. Bentuknya seperti rak. 

Dan modal ini sudah turun sebanyak tiga kali untuk beli 

sarana.” 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta ini 

sesuai dengan aspek-aspek dalam pengembangan UMKM 

menurut Bank Indonesia yaitu aspek kemudahan dalam 

mengakses permodalan. 

2) Bantuan pembangunan prasarana  

Selain bantuan modal, Rumah Zakat Yogyakarta juga 

membantu usaha mustahik anggota program Senyum Mandiri 

dari segi sarana usaha. Dalam pemberian sarana dilakukan 

dengan memberikan sejumlah dana zakat, infak, sedekah (ZIS) 



yang dibutuhkan, kemudian dana tersebut diserahkan kepada 

anggota untuk dibelikan sarana yang dibutuhkan. Untuk 

memantau apakah dana ini dibelikan sarana, Rumah Zakat 

Yogyakarta melakukannya dengan meminta setiap nota belanja 

dari barang yang telah dibelikan sarana tersebut. Dari pemaparan 

yang telah dijelaskna diatas, juga dirasakan oleh ibu Tujirah. 

Berikut penjelasan beliau: 

 

“Uang Rp500.000,00 tapi modalnya bertahap ada lagi. 

Sudah ada lebih dari enam kali, tapi itu tidak modal saja. Jadi 

ada untuk beli sarana prasaran. Modalnya sendiri tidak mesti 

Rp500.000,00 ya. Rp500.000,00 itu Cuma awal. Tergantung 

kebuthan ya. Jadi bisa lebih dan kurang dari Rp500.000,00 

itu.” 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

diatas sesuai dengan aspek-aspek dalam mengembangkan 

UMKM menurut Bank Indonesia yaitu aspek bantuan 

pembangunan prasarana. 

3) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan dan 

Harus mewujudkan iklim bisnis yang kondusif 

Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Rumah 

Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani juga telah 

memudahkan anggota dalam membentuk jaringan usaha, 

pemasaran dan kemitraan. Hal ini karena dalam paguyuban 

kelompok yang dibentuk oleh Rumah Zakat Yogyakarta terdapat 



anjuran untuk membantu memasarkan produk yang dimiliki oleh 

anggota lain kepada konsumennya. Pernyataan yang sama juga 

dijelaskan oleh Ibu Sutrismi bahwa: 

 

“Kan kalau di pertemuan itu nanti produk kita bisa 

dipasarkan teman-teman. La ini juga membantu pemasaran 

produk saya.” 

 

Rumah Zakat Yogyakarta melalui Madiri Daya Insani juga 

membuka jaringan pemasaran dengan beberapa pengusaha besar 

seperti Pamela, Sri Boga, Jilbab Mart. Namun jaringan 

pemasaran yang dibangun Rumah Zakat Yogyakarta hanya 

kepada beberapa anggota saja yang memiliki usaha jahit. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

diatas sesuai dengan aspek-aspek dalam pengembangan UMKM 

menurut Bank Indonesia yaitu aspek Pengembangan jaringan 

usaha, pemasaran, kemitraan dan aspek harus mewujudkan iklim 

bisnis yang kondusif. 

4) Akses tekhnologi 

Metode pemasaran juga menjadi perhatian oleh Rumah 

Zakat Yogyakarta. Dalam memasarkan produk, Rumah Zakat 

Yogyakarta melalui Madiri Daya Insani telah mendorong para 

anggota untuk memasarkan secara online dengan bekerjasama 

dengan Go-food dan iklan di sosial media. Bagi beberapa 

anggota juga diberikan booth di sunmor. Hal ini juga dirasakan 



oleh Ibu Lili, anggota program Senyum Mandiri yang 

mempunyai usaha sosis bakar dan aneka snack kepada peneliti 

bahwa: 

“Diajarkan Seperti promo, promo bisa lewat hp, medsos, 

disuruh diskon dan disuruh ikut bazar, diajarin pembukuan 

nya juga, omzet, modal nya berapa, kalau dulu kan dihitung-

hitunh sendiri  jadi gak pasti. Dikasih booth juga kok di 

sunmor.” 

 

 Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

diatas sesuai dengan aspek-aspek dalam pengembangan UMKM 

menurut Bank Indonesia yaitu aspek peningkatan akses 

tekhnologi. 

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Selain itu terdapat pula pelatihan tentang manajemen usaha, 

pemasaran dan pengelolaan usaha dari Rumah Zakat Yogyakarta 

melalui Mandiri Daya Insani. Pelatihan tersebut dilaksanakan 

melalui kegiatan sekolah bisnis. Dengan adanya sekolah bisnis, 

membantu mustahik dalam mengelola dan mengembangkan 

usahanya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Tujirah, yang 

memiliki usaha warung nasi kepada peneliti bahwa: 

 

“Menjadi tahu sebagai pedagang kita harus mempunyai ciri 

khas, cara bertahan di pasaran gimana, harus punya ciri khas 

gitu, soalnya kan sekarang disini banyak juga yang jualan 

seperti saya ini, jadi ya terbantu, tambah lah 

pengetahuannya.” 

 



Selain menambah pengetahuan anggota program Senyum 

Mandiri tentang pengelolaan usaha, Rumah Zakat Yogyakarta 

melalui Mandiri Daya Insani juga memberikan pendampingan 

agama kepada anggota program Senyum Mandiri. 

Pendampingan agama berupa belajar membaca Al Qur’an dan 

siraman kerohanian. Tujuan diadakannya pendampingan agama 

untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya 

agama dalam usaha. berikikut penjelasan bapak Sandi: 

 

“Tapi tetep ngisi nya agama harus dimasukan.soalnya kan ini 

dana zakat. Jadi harapannya supaya mereka mengetahui 

modal yang mereka gunakan itu dana umat. Nanti tujuannya 

juga supaya setelah mandiri mereka bisa membayar zakat. 

Dan dana itu digunakan lagi untuk mustahik yang lain.”  

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

diatas sesuai dengan aspek-aspek dalam pengembangan UMKM 

menurut Bank Indonesia yaitu aspek pengembangan Sumber 

daya Manusia. 

Dari pemaparan diatas, kegiatan pengembangan UMKM 

yang dilakukan Rumah Zakat Yogyakarta, telah sesuai dengan 

aspek-aspek yang yang dibutuhkan dalam pengembangan 

UMKM menurut Bank Indonesia.  

b. Pendapat narasumber netral atau akademisi 

Narasumber pada penelitian ini adalah Ibu Dyah Pikanti 

SE.,MM, seorang akademisi dan dosen Universitas Muhammadiyah 



Yogyakarta. Adapun pembahasan mengenai kesesuaian 

Pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) 

yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dengan pendapat 

narasumber netral adalah sebagai berikut: 

1) Harus ada pendampingan yang berkelanjutan 

Pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta mealui 

Mandiri Daya Insani telah disertai dengan pendampingan dan 

pelatihan. Hal ini diakarenakan pendampingan dan pelatihan 

merupakan point penting dalam mengembangkan UMKM. 

Seperti juga yang telah dijelaskan oleh Ibu Dyah Pikanti 

SE.,MM,. Dalam wawancara dengan peneliti beliau menjelaskan 

bahwa: 

 

“Pendampingan itu dibutuhkan, karena akses dan jejaring itu 

yang mereka butuhkan. Dan pendamping-pendamping ini 

tidak hanya dari pemerintah tetapi didukung pula oleh 

masyarakat.” 

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan terkait dengan 

pendampingan terhadap mustahik pelaku usaha bahwa :  

  

“Untuk pendampingan-pendampingan tersebut harus jelas, 

sistemnya bagaimana, siapa yang mengkoordinir, siapa yang 

bertanggung jawab, ada tindak lanjut. Harapannya tidak ada 

keterputusan jaringan dalam pendampingan tersebut. 

sehingga ketika ada anggota yang telah suksses dapat 

menjadi contoh bagi anggota lainya untuk meniru jejaknya.” 



 

 

Pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Dyah Pikanti SE.,MM 

diatas juga bersesuaian dengan yang diterapkan oleh Rumah 

Zakat Yogyakarta. Dalam melakukan  pengembangan UMKM 

melalui program Seyum Mandiri, Rumah Zakat Yogyakarta 

telah menunjuk pelakasana dan penanggung jawab yaitu 

yayasan Mandiri Daya Insani.  

Mandiri Daya Insani berusaha tetap menjaga jaringan 

dengan anggota mandiri dengan tetap melakukan pendampingan 

dan pelatihan. Pendampingan dan pelatihan dilakukan baik 

terhadap anggota yang masih aktif mapaun dengan angota yang 

sudah mandiri. Sehingga dengan adanya jaringan antara anggota 

yang sudah mandiri dan anggota yang belum mandiri bisa saling 

menguatkan dan memasarkan produk-produknya kepada 

konsumen. Skema yang digunakan dalam memasarkan produk 

sesama anggota kepada konsumen lain adalah bagi hasil. 

Dengan kesepakatan bagi hasil 10% dari hasil penjualan. 

Pernyataan diatas seperti yang dikatakan oleh Bapak Sandi 

selaku staf Mandiri Daya Insani kepada peneliti, beliau 

mengatakan bahwa: 

 

“Tapi yang mandiri itu tetap dibina. Tapi tidak mendapatkan 

kelima itu tadi, kalau pembinaan itu terus, biar dikuatkan biar 



nggak jatuh. Soalnya kalau usaha mikro itu kalau tidak 

dibina itu perilaku nya kembali ke konsumtif, tidak 

mengarahke investasi. Kemudian nanti dari komunitas itu 

baik yang mandiri dan belum, masing-masing anggota harus 

mempunyai komitmen untuk memasarkan produk temennya, 

jadi masing-masing anggotar itu diberi keleluasaan untuk 

memasarkan produk temennya. Nanti itu sistemnya bagi 

hasil, kalau deal itu bagi hasilnya 10% dari total transaksi.” 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

diatas sesuai dengan pendapat Ibu Dyah Pikanti SE.,MM 

berkaitan dengan pendampingan yang berkelanjutan. 

2) Harus meliputi komunitas lain yang membutuhkan 

Ibu Dyah Pikanti SE.,MM menjelaskan bahwa dalam 

pengembangkan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif hendakya tidak hanya pada orang-orang yang 

sudah mempunyai usaha. Hal ini dikarenakan masih banyak 

orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti eks narapidana, 

yatim, piatu, anak jalanan yang belum bisa memunculkan usaha. 

Maka hendaknya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) membantu 

mereka dalam memiliki usaha. Karena eks narapidana, yatim, 

piatu, anak jalanan ini juga memiliki potensi yang tidak kalah 

besar dibandingkan yang sudah memiliki usaha dalam 

mengembangkan UMKM. Maka dari itu untuk mengembangkan 

UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif 



penting untuk menetapkan target atau sasaran.17 Berikut 

penjelasan dari Ibu Dyah Pikanti SE.,MM.: 

 

“Jadi jika targetnya menumbuhkembangkan itu tidak hanya 

pada orang-orang yang sudah memiliki usaha. karena orang 

kadang belum bisa memunculkan usaha harus didorong 

terlebih dulu untuk berusaha. Dan potensinya bisa lebih 

besar dari pada orang-orang yang sudah mempunyai usaha. 

Tidak hanya orang-orang mampu atau kaya saja yang bisa 

memberi, dan orang miskin tidak mampu yang mendapat 

smbangan dari donatur seperti yatim, piatu, anak jalanan, eks 

narapidana, bahwa orang -orang yang diberipun sebenarnya 

punya ide-ide kreatif yang dan mempunyai daya saing yang 

tinggi, ada kemampuan ada nilai tambah yang diusahakan.” 

 

Pernyataan yang dijelaskan Ibu Dyah Pikanti SE.,MM, 

berbeda dengan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

dalam mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk 

pengembangan UMKM. Rumah Zakat Yogyakarta melalui 

Mandiri Daya Insani dalam mengembangkan UMKM, 

memprioritaskan mustahik yang sudah memiliki usaha.  

Pernyataan diatas, seperti yang diungkapkan oleh bapak Sandi 

selaku staf Mandiri Daya Insani ketika diwawancarai oleh 

peneliti bahwa: 

“Harus masuk asnaf, terutama dia asnaf kemudian untuk 

ekonomi dia harus mempunyai usaha mikro. Kalau yang 

tidak mempunyai usaha itu ada sendiri. Charity namanya. 

Cuma dikasih begitu aja,itu biasanya yang banyak hutang 

yang asnaf itu, itu cuma dikasih sekali. Kalau ini kan kita tiga 

tahun pendampingannya. tiga tahun didampingni dikuatkan 

dari sisi manajerialnya, sarananya, modalnya.” 

                                                           
17 Wawancara dengan Ibu Dyah Pikanti SE.,MM pada tanggal 23 November 2017. 



 

Selama ini target atau sasaran Rumah Zakat Yogyakarta 

dalam mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS produktif) untuk 

pengembangan UMKM hanya fokus berdasarkan sisi 

religiusitas.  Hal ini juga disampaikan oleh bapak Sandi kepada 

peneliti bahwa: 

 

“Dari sisi lembaga itu umum ya, muslim dan masuk asnaf, 

tapi kalau saya muslim, aktif di masjid, nannti ini menjadi 

prioritas, rutin jamaah di masjid, nanti seandainya itu tidak 

ada baru yang lain. Kemudian yang guru-guru TPA itu saya 

prioritaskan dan wilayahnya jelas.” 

 

  

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa program Senyum 

Mandiri hanya diperuntukan bagi mustahik yang memiliki 

usaha. Kenyataan ini berlawanan dengan pendapat Ibu Dyah 

Pikanti SE.,MM yang menjelaskan bahwa hendaknya dalam 

mengembangkan UMKM berbasi zakat, infak, sedekah (ZIS)  

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga memperhatikan 

komunitas-komuitas lain yang lebih membutuhkan. Misalnya 

eks narapidana, anak jalanan, yatim, piatu. 

3) Harus sesuai dengan indikator berkembangnya UMKM 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta juga telah berhasil membawa manfaat bagi 

mustahik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dyah Pikanti SE MM, 

terkait dengan indikator keberhasilan dalam pengembangan 



UMKM. Beliau menjelaskan bahwa UMKM dapat dikatakan 

berkembang melalui indikator-indikator  yaitu produktifitasnya, 

motivasi dan semangat, jejaring atau koneksi pasar, dan 

konsumen yang menggunakan. Berikut penjelasan beliau: 

“Produktifitasnya, artinya barang yang dihasilkan itu 

bagaimana, meningkat atau tidak kemudian daya saing 

produknya bagaimana, selanjutnya motivasi dan semangat 

untuk terus berwirausaha, Jejaring/ koneksi pasar. ini yang 

terpenting dalam usaha. Jadi seorang yang berwirausaha 

hendaknya dia membangun jarinan pasar. bahkan ada 

pengusaha yang belum memulai usaha tapi dia memulainya 

dengan membangun jaringan pasar terlebih dahulu. 

Kemudian terakhir konsumennya yang menggunakan 

apakah meningkat.” 

 

Pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Dyah Pikanti SE., MM 

diatas juga telah dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dalam 

mengembangkan UMKM melalui program Senyum Mandiri. 

Dalam jangka waktu lima tahun ini, anggota dari program 

Senyum Mandiri mengalami peningkatan produktifitas dalam 

usaha. Selain  itu semangat dan motivasi juga meningkat. 

Semangat dan motivasi yang dirasakan baik dalam 

mengembangkan usahanya maupun melakukan dalam investasi 

untuk usahanya. Serta memperoleh koneksi pasar dari anggota 

kelompok dan Rumah Zakat Yogyakarta. Kemudian konsumen 

yang menggunakan juga mengalami peningkatan. Hal ini 

dibuktkan dengan peningkatan produktifitas.  



3. Perbandingan Langkah-Langkah Pengembangan UMKM berbasis 

zakat, infak, sedekah (ZIS) yang Dilakukan oleh Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) dengan Rumah Zakat Yogyakarta 

Pengeloaan zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang dilakukan 

Rumah Zakat Yogyakarta dalam mengembangkan UMKM mempunyai 

perbedaan dengan cara pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) 

produktif yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS). Berikut 

langkah yang dilakukan Lembaga Zakat Selangor (LZS) dalam 

mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pengembangan UMKM: 

a. Seleksi terhadap masyarakat yang berhak 

b. Analisis kelayakan bisnis 

c. Pendidikan dan pelatihan 

d. Implementasi 

e. Pemasaran 

f. Pemantauan 

Dari langkah-langkah diatas Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah 

berhasil mengembangkan UMKM melalui dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) dan telah berkontribusi terhadap kehidupan mustahik yang lebih 

baik.  

Adapun langkah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi terhadap masyarakat yang berhak 

b. Analisis kelayakan bisnis 



c. Pembinaan, Pelatihan, Pemantauan usaha 

d. Evaluasi  

Berikut pembahasan tentang perbandingan Langkah-Langkah 

Pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) yang 

Dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dengan Rumah Zakat 

Yogyakarta: 

a. Seleksi terhadap masyarakat yang berhak 

Pada tahap ini, Rumah Zakat Yogyakarta dan Lembaga 

Zakat Selangor (LZS) mempunyai perbedaan. Rumah Zakat 

Yogyakarta lebih memfokuskan kepada mustahik yang sudah 

mempunyai usaha mikro minimal tiga bulan, sementara Lembaga 

Zakat Selangor (LZS) terbuka bagi mustahik yang sudah ataupun 

belum memiliki usaha.  

b. Pendidikan dan Pelatihan dan pembinaan 

Pada tahap pendidikan dan pelatihan Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) telah menunjuk sebuah lembaga tersendiri untuk 

melatih mustahik. Selain itu ada kelompok tersendiri untuk usaha 

yang sama. Sehingga bentuk pelatihan yang diberikan efektif. 

Lembaga Zakat Selangor (LZS) membagi kelompok usaha mustahik 

kedalam klasifikasi usaha manufaktur, perdagangan, makanan dan 

jasa. 

Berbeda dengan Rumah Zakat Yogyakarta yang membuat 

kelompok pelatihan di sekolah bisnis berdasarkan lama mustahik 



mejadi anggota. Oleh karena itu dalam satu kelompok yang dibentuk 

oleh Rumah zakat Yogyakarta terdapat berbagai macam jenis usaha. 

Namun dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan, Rumah 

Zakat Yogyakarta juga telah menunjuk Mandiri Daya Insani sebagai 

fasilitator di  program Senyum Mandiri. Pemaparan diatas juga 

sesuai dengan pernyataan yang dijelaskna oleh Ibu Siti Zainul 

Marfuah, anggota program Senyum Mandiri. Berikut penjelasan 

beliau : 

 

“Diberi pelatihan juga. Kan ada kelompoknya, sekarang ada 

dua kelompok, saya kan sudah tiga tahun lebih jadi 

kelompok satu, nanti kalau ada pelatihan-pelatihan itu 

dikabari dimana gitu.” 

 

Pada tahap pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta bersamaan dengan pelatihan dan pemantauan usaha. 

Pada tahap ini fasilitator berkesempatan untuk selalu memantau 

usaha yang dijalankan oleh mustahik melalui pemantauan. Selain itu 

lama pelatihan yang dilakukan oleh Rumah Zakat adalah tiga tahun 

dan pembinaan yang dilakukan juga berkelanjutan terhadap anggota 

yang telah dianggap mandiri. sementara itu lama pelatihan yang 

dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) adalah satu tahun 

dan pembinaan yang dilakukan adalah sampai anggota tersebut 

mandiri. 

 



c. Pemasaran  

Meskipun pemasaran menjadi salah satu fokus penting 

dalam pelatihan di sekolah bisnis, namun selama ini Rumah Zakat 

Yogyakarta belum bisa membantu pemasaran bagi seluruh anggota 

program Senyum Mandiri di Kelurahan Tamana Kecamatan 

Banguntapan. Hanya beberapa anggota saja yang diberikan jaringan 

pemasaran melalui toko Pamela dan Jilbab Mart. Pernyataan diatas 

sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh bapak Sandi. Berikut 

penjelasan beliau : 

 

“Jahit itu di link kan ke toko misal jilbab mart,Pamela. 

Ketika tidak ada order, dia kerjakan orderan dari toko. Tapi 

saya tekankan untuk punya produk. 

 

Namun Rumah Zakat juga membantu anggota lainya dalam 

hal pemasaran dengan cara membuat paguyuban. Paguyuban yang 

dibentuk sekaligus dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk 

memasarkan produknya kepada konsumen mereka masing-masing. 

Berbeda dengan Lembaga Zakat Selangor (LZS), karena 

telah mempunyai kelompok untuk masing-masing usaha, sehingga 

cara membantu memasarkannya pun mudah. Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) telah bekerjasama dengan perusahahaan-perusahaan 

di Selangor untuk memasarkan produk tiap anggotanya. 

 

 



d. Arahan terhadap Lembaga keuangan setelah mandiri 

Selain itu Lembaga Zakat Selangor (LZS) juga membantu 

mustahik yang telah lulus program pemberdayaannya untuk 

mempersiapkan anggotanya agat mendapatkan akses permodalan 

yang lebih besar di perbankan atau Lembaga Keuangan lain. 

Berbeda dengan Rumah Zakat Yogyakarta yang belum 

mengarahkan anggota program Senyum mandiri yang sudah mandiri 

ke perbankan atau Lembaga Keuangan lain. Pernyataan diatas sesuai 

dengan yang dialami oleh Ibu Rusmiyati. Berikut penjelasan beliau: 

 

“Tidak mau ke bank, soalnya kan dari rumah zakat sudah 

memadai. Nanti kalau sudah lunas boleh ambil lagi gitu. 

Lagian gak usah utang saya muter dagangan ini saja sudah 

bisa mencukupi.” 

 

Pernyataan diatas membuktikan bahwa belum adanya arahan 

dari Rumah Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani 

terhadap anggota mandiri terhadap Lembaga Keuangan atau 

perbankan. 

e. Evaluasi 

Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan yaitu melakukan 

evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah mustahik 

yang diberdayakan mampu bertahan atau tidak. Bagi mustahik 

anggota Lembaga Zakat Selangor yang belum bisa mengembangkan 

usaha dalam jangka waktu satu tahun, maka akan kembali diberikan 



pelatihan. Evaluasi yang diterapkan oleh Lembaga Zakat Selangor 

(LZS) sama dengan Rumah Zakat Yogyakarta. Rumah Zakat 

Yogyakarta menetapkan waktu pembinaan maksimal tiga tahun. 

Sehingga meskipun mustahik anggota program Senyum Mandiri 

belum bisa mengembangkan usahanya, sudah dianggap anggota 

mandiri oleh Rumah Zakat Yogyakarta. Namun bagi mustahik 

anggota Senyum Mandiri yang gagal berkembang karena masalah 

manajemen usaha, Rumah Zakat Yogyakarta masih memberikan 

waktu maksimal satu tahun untuk tetap dibina dan mendapat bantuan 

zakat, infak, sedekah(ZIS) dari Rumah Zakat Yogyakarta berupa 

modal usaha, sarana dan pelatihan. Berikut penjelasan bapak Sandi: 

 

“Iya, nanti kita evaluasi kenapa dia tidak mandiri, kalau tidak 

mandirinya karena sikap ya sudah kita biarkan , tapi kalau 

tidak sukses karena kesalahan manajemen , produk itu ada 

toleransi satu tahun.” 

 

Dari perjelasan diatas, diketahui bahwa langkah-langkah 

pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) 

produktif yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) 

mempunyai bentuk pengembangan lebih luas dan efektif jika 

diterapkan di Indonesia, khususnya pada Rumah Zakat Yogyakarta. 

Hal ini dikarenakan pengembangan UMKM berbasis dana zakat, 

infak, sedekah (ZIS) produktif yang dilakukan oleh Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) tidak hanya mengandalkan lembaga itu sendiri akan 



tetapi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan 

perusahaan lain untuk membangun jaringan dan pemasaran bagi 

anggota. 


