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Sistem Manajemen 

Mutu pada Organisasi 

Pengelola Zakat 
 

Oleh : Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, M.Sc 

( Ketua Umum BAZNAS ) 

 

Pengelolaan zakat secara profesional mencakup aspek yang luas. Salah satunya adalah 

daya dukung organisasi yang handal. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan publik 

terhadap organisasi pengelola zakat ( OPZ ), meniscayakan perlunya peningkatan 

kapasitas dan kualitas manajemen zakat. Sistem Manajemen Mutu yang selama ini 

dikenal di lingkungan perusahaan dan lembaga bisnis, belakangan ini mulai diadopsi 

oleh sejumlah OPZ. 

 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter amil 

dan organisasi pengelola zakat. OPZ sampai kapan pun tetap sebagai lembaga nirlaba 

dan berorientasi pada pelayanan sosial. Ssitem Manajemen Mutu adalah sistem 

manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi pengelola zakat dalam 

hal kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

 

Sistem Manajemen Mutu merangkum dan menampilkan uraian proses kerja yang harus 

dilaksanakan secara berurutan, konsisten, dan sesuai dengan prosedur dan tata kerja 

yang berlaku. 

 

Sedikitnya ada lima manfaat penerapan manajemen mutu ( I SO ) bagi organisasi 

pengelola zakat, yaitu : (1) tersusunnya standar kerja yang jelas dalam melayani muzaki 

dan mustahik, (2) adanya konsistensi terhadap proses dan produk pekerjaan amil, (3) 

terciptanya jaminan kepastian mutu, (4) mengubah paradigma dan budaya kerja, (5) 

meningkatkan keunggulan organisasi pengelola zakat. 

 

BAZNAS sebagai badan pengelola zakat tingkat nasional pada tahun 2011 ini 

menetapkan Kebijakan Mutu sebagai berikut : 

 

Pertama, pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi 

meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat. 

 

Kedua, memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS. 

 

Ketiga, membuat program pemberdayaan  yang terencana dan berkesinambungan dalam 

meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki. 
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Keempat, menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena 

didukung oleh amil yang bekerja secara profesional. 

 

Kelima, manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

 

Keenam, selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil 

BAZNAS. 

 

Penerapan Sistem Kebijakan Mutu tidak hanya sekedar untuk kepentingan mendapatkan 

sertifikat mutu ( ISO ) semata. Tetapi lebih jauh untuk menjaga agar pengelolaan zakat 

berjalan secara profesional, amanah dan trasparan melalui proses dan hasil yang terukur. 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan dapat menjangkau Badan Amil Zakat 

Daerah. 

 

BAZNAS telah merumuskan agenda penguatan kelembagaan BAZ melalui optimalisasi 

fungsi Koordinasi, Konsultasi, dan Informasi secara berjenjang antara BAZNAS dengan 

BAZDA Provinsi dan antara BAZDA Provinsi dengan BAZDA Kabupaten / Kota 

hingga BAZ Kecamatan. Selain itu sedang dikaji program bantuan penguatan 

kelembagaan yang bersifat khusus kepada BAZDA di daerah tertentu. 

 

Di samping itu, baik Pemerintah maupun BAZNAS dan BAZDA sama menyadari 

perlunya dibuat peta wilayah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

yang mencakup segmentasi dan targetnya. 

 

Selain itu ke depan harus dapat diupayakan terealisasinya sistem pelaporan pengelolaan 

zakat secara berjenjang mulai dari BAZ Kecamatan, BAZDA Kabupaten / Kota, 

BAZDA Provinsi dan BAZNAS, dengan format pelaporan yang baku. 

 

Dalam kaitan dengan manajemen mutu, BAZNAS mengajak seluruh BAZDA untuk 

meningkatkan kinerja dengan indikator minimal tercapainya peningkatan angka 

pengumpulan zakat dan pengentasan kemiskinan mustahik yang dilayani 20 persen dari 

tahun sebelumnya, terselenggaranya audit keuangan oleh kantor akuntan publik ( 

predikat WTP ), dan indikator ideal yaitu memperoleh sertifikat mutu. 

 

Wallahu a’alam bish-shawab.■ 

 

 

Sumber : Lembaran Khusus BAZNAS, Republika, Senin, 25 April 2011 / 21 Jumadil 

Awal 1432 

 

 

 


