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AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA LAZISMU SOLO PADA 
SEKTOR PENDIDIKAN 

 
Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini (1)  mendeskripsikan penyaluran dana pada sektor 
pendidikan yang dilakukan oleh LAZISMU Solo, (2) mendeskripsikan implikasi 
penyaluran dana dalam sektor pendidikan terhadap akuntabilitas publik.Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan desain penelitian ini adalah 
penelitian studi kasus.Hasil penelitian diperoleh bahwa keputusan pengambilan 
fokus penyaluran zakat pendidikan didasarkan pada faktor ideologis dan faktor 
sosiologis.  Penyaluran dana zakat pendidikan dikategorikan dalam asnaf “fakir” 
dan “miskin” berdasarkan skala prioritas. Mekanisme penyaluran dana zakat 
melalui 3 tahap,yaitu kelengkapan data, wawancara, dan observasi. Mekanisme 
penyaluran dana zakat pendidikan oleh LAZISMU Solo belum diaplikasikan 
secara maksimal. Penyaluran dana zakat pendidikan tetap memperhatikanUU No. 
23 Tahun 2011 BAB II Pasal 25 dan 26 yaitu telah sesuai dengan prinsip 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Implikasi dari program distribusi pada 
sektor pendidikan tersebut adalah meningkatnya motivasi belajar penerima. 
LAZISMU Solo telah memberikan hak informasi, aspirasi dan penjelasan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan melalui media dalam bentuk majalah dan media 
sosial. Tanggungjawab pemberian hak-hak informasi untuk pemberi dana telah 
dipenuhi dengan baik oleh LAZISMU Solo. Rekomendasi dari penelitian ini 
adalah, LAZISMU Solo perlu lebih inovatif untuk tujuan organisasi yang ingin 
dicapai.  

 
Kata kunci: penyaluran dana zakat, zakat pendidikan, akuntabilitas publik 
 

Abstract 
 

The research was conducted (1) to describe funds distribution in education sector 
at LAZISMU Solo, (2) to describe an implication of funds distribution in 
education sector on public accountability. Type of this research is qualitative 
research, with cases studies on design research. The results find out that the 
decision in distributing educational zakat based on ideology and sociology 
factors. The distribution of  educational zakat by LAZISMU Solo based on funds 
distribution procedure has not applied optimaly. The distribution of zakat 
educational fund based on UU NO. 23 years 2011, according to chapter II article 
25 and 26 that based priority scale “fakir” also “miskin” for educational  
considering with principal of distribution. It is the  average of result on all 
education level, include its every cost and the parting areas.  The implication of 
the distribution program in educational sector was increased study motivation, 
which proven by receiver that none have low score on KKM. The responsibility of 
LAZISMU Solo is fulfilled among public rights on the organization and its 
financial work. Actually run with media whether mgazine, article, social media as 
public information.  It has function as public aspiration, critics, and advise. The 
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recommendation from this research are management, accountability, and 
distribution concept need to remaximal with any efective and devotion program.  
 
Keywords: distribution of zakat fund, educational zakat, public accountability. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan dalam perspektif muhammadiyah sangatlah penting 

keberadaannya, sehingga usaha-usaha pendirian sekolah berbasis 

muhammadiyah dari taman kanak-kanan hingga jenjang perguruan tinggi telah 

ditempuh muhammadiyah. Hal ini mengindikasikan bahwa muhammadiyah 

memang menyadari akan pentingnya pendidikan sebagai hal yang paling 

utama dalam pengembangan berbagai aspek kehidupan., yaitu mulai dari 

moral sampai pada perekonomian masyarakat Indonesia. Seperti kegelisahan 

yang dirasakan oleh the founding father Muhammadiyah, K.H Ahmad Dahlan 

terhadap kondisi keagamaan yang memprihatinkan, keberadaan lembaga 

pendidikan dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan kulturalyang juga sangat 

memprihatinkan. (Sutarmo 2005: 132 ) 

LAZISMU Solo sebagai satu lembaga pengelola zakat yang 

bernaungkan muhammadiyah tentu perlu pula membawa ghirah perjuangan 

muhammadiyah, dalam hal ini adalah dibidang kesejahteraan masyarakat, 

termasuk pula untuk sektor pendidikan. Perlu dilihat kembali bahwa 

masyarakat kota Solo dengan jumlah penduduk mencapai 514.171, masih 

tercatat 55.910 penduduk  yang dikategorikan miskin. Kemudian, penduduk 

yang tidak memiliki ijazah sd mencapai 20%, yang memiliki ijazah SD/ Paket 

A 30% dari penduduk solo. Sedangkan yang hanya lulusan SMP/ Paket B 

11%. Penduduk kota solo yang telah lulus diperguruan tinggi hanya 13%, 

sementara lulusan SMA sederajat presentasenya adalah 26%. Hal ini 

menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih cenderung tinggi, dan angka 

kemiskinan juga cenderung masih tinggi. 

Menurut Djumali dkk (2014: 1) “Pendidikan adalah wahana untuk 

mempersiapkan manusia dalam memecahkan problematika kehidupan dimasa 

kini maupun dimasa yang akan datang.” Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
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pendidikanlah manusia akan dibekali ilmu-ilmu untuk terjun menangani 

problematika kehidupan sosialnya. Menanggulangi persoalan-persoalan 

kehidupan tentu perlu dibekali karakter dan mental yang kuat. Jadi, 

pendidikan tidaklah hanya sebagai wadah pembelajaran tetapi wadah 

pengembangan karakter dan keilmuan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam Bab III pasal 25 berisi 

tentang pendistribusian zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahiq 

sesuai dengan syariat Islam dalam hal ini adalah sesuai dengan 8 golongan 

penerima zakat. Pasal 26 menerangkan pendistribusian zakat, sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 25, yaitu pendistribusian dilakukan berdasarkan 

skala prioritas dengan memperhatikan 3 prinsip, yaitu pemerataan, keadilan, 

dan kewilayahan. 

Menurut Bahari (2014: 184) Penyaluran zaka pendidikan juga dapat 

dikategorikan kedalam asnaf “fakir” dan “miskin”. Hal inidikarenakan 

pendidikan merupakan salah satu hal yang fundamental dalam kebutuhan 

hidup manusia yangharus dipenuhi. Misalnya pendidikan agama yang 

bertunjang kepada akidahpenerima zakat agar dapat diberi pendidikan gratis 

dalam ilmuagama dan ketrampilan dalam jangka panjang agar 

dapatmeningkatkan iman, taqwa serta produktivitas agar dapat beralih menjadi 

muzakki. Tentu dengan produktivitas yang meningkat akan memberikan 

dampak pada perekonomian sehingga menjadikan standar hidup seseorang 

meningkat pula.  

Menurut ridwan (2005) dalam Wulansari dkk (2014: 6)“secara umum 

lembaga pengelola zakat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perantara 

keuangan dan pemberdayaan.” Keberadaan LAZISMU Solo sebagai lembaga 

pengelola zakat yang memiliki fungsi perantara dan pendayagunaan perlu 

memberikan implikasi yang positif terhadap penerima-penerima dana tersebut, 

terutama pada sektor pendidikan. Artinya dana yang disalurkan tidak hanya 

bersifat konsumtif dan memanjakan namun dapat meningkatkan produktifitas 

serta semangat takwa dalam menjalankan kehidupan sosialnya.  
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LAZISMU sebagai instansi publik dalam pengelolaan dana ZIS perlu 

di pertanggungjawabkan kepada para muzakkidan mayarakat umum. Menurut 

Mardiasmo (2004: 226) Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi, 

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan harus bisa menjadi subyek pemberi 

informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yang meliputi hak untuk 

diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberikan penjelasan 

Kepercayaan merupakan hal yang vital bagi instansi ini. Kepercayaan 

hanya akan didapat jika unsur tumbuhnya kepercayaan yakni amanah, dan 

profesionalitas yang dibuktikan dengan ketepatan dalam pencatatan maupun 

penyaluran yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

terpenuhi serta kinerja organisasi yang mampu menghasilkan bukti yang dapat 

menarik minat masyarakat untuk berzakat. 

Penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian ini salah satunya 

adalah penelitian Ali Muchasan (2015) Fakultas Tarbiyah STAI Hassanudin 

Pare dengan judul “Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan 

Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang” yang menyatakan bahwa 

Peranan pemberdayaan zakat dalam peningkatan pendidikan di Desa Kuwik 

Kecamatan Kunjang yakni membantu dalam kelancaran pendidikan baik dari 

guru – gurunya maupun fasilitasnya. Selain itu Penelitian Nurhasan 

Hamididan Eko Suwardi (2013)Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, 

dan dari fakultas ekonomi dan bisnis UGM dengan judul Analisis 

Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek 

Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi 

Pengelola Zakat Di Indonesia) menunjukkan bahwa pengujian pengaruh 

pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik, 

secara simultan ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern dan 

budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik. 
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2. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang 

didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informasi sosial. Moleong 

(2005) dalam Herdiansyah (2012: 9) menyebutkan, metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fonomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misal perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dan dikaji secara holistik. 

Model penelitian ini memfokuskan pada kasus tertentu. Cresswell (1998) 

dalam Herdiansyah (2012: 76) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu 

model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada 

satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail disertai dengan penggalian 

data secara mendalam pula yang melibatkan beragam sumber informasi yang 

kaya akan konteks. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 

dokumentasi.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model 

interaktif Miles dan Huberman. “Model interaktif terdiri atas empat tahapan 

yang harus dilakukan. Yaitu tahapan pengumpulan data, tahapan reduksi data, 

tahapan display data dan tahapan penarikan kesimpulan/ verifikasi.” 

(Herdiansyah 2012: 164) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

LAZISMU Solo merupakan Perwakilan Kantor Cabang LAZISMU 

Pusat yang berkedudukan di Solo. LAZISMUSolo mulai aktif dan 

menjalankan sejak tahun 2012 yang pada awal berdirinya masih menjadi satu 

bagian dengan Majelis Wakaf, Kehartabendaan dan ZIS. Sejak tahun 2013, 

LAZISMU Solo resmi berdiri sebagai lembaga tersendiri dengan SK PDM 

Kota Surakarta No. 202/KEP/III.O/D/2013. 

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat 

dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi upaya 

dari penyelesain masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus 

meningkat dan berkembang.Dengan budaya kerja yang amanah, professional 
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dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga 

Zakat terpercaya. Seiring waktu, kepercayaan publik akan meningkat. Disertai 

spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-

program pendayagunaan yang mampu untuk menjawab tantangan perubahan 

dan problematika sosial masyarakat yang berkembang.Saat ini, LAZISMU 

telah tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia yang menjadikan program-

program pendayagunaannya mampu menjangkau seluruh wilayah secara 

cepat, fokus dan juga tepat sasaran. 

LAZISMU Solo memiliki beberapa faktor yang menjadi latar belakang  

mengapa fokus penyaluran dana zakat salah satunya pada sektor pendidikan. 

Menurut ungkapan dari direktur LAZISMU Solo, faktor tersebut meliputi 

faktor ideologis dan faktor sosiologis. Faktor ideologis, yang dimaksudkan 

adalah Pertama, Ayat Al Qur’an yang pertama kali turun menjadi wahyu  nabi 

Muhammad SAW yaitu “Iqro” yang berarti “baca” menjadi salah satu faktor 

ideologis utama LAZISMU Solo untuk memilih pendidikan dalam fokus 

penting penyaluran dananya. iqro dalam perspektif sekarang dapat diartikan 

dengan pendidikan. Kedua, Gerak muhammadiyah tidak pernah terlepas dari 

pendidikan. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa LAZISMU Solo menyadari 

bahwa kepentingan-kepentingan Muhammadiyah juga turut menjadi 

kepentingan LAZISMU Solo. Faktor Sosiologis, Di kota Solo Angka putus 

sekolah di usia produktif  masih tinggi karena faktor ekonomi keluarganya 

yang kurang mampu. Dilihat dari survei bps 2017 yang menunjukkan 

penduduk yang tidak mampu membaca mencapai 13.654 dari seluruh jumlah 

penduduk Solo. 

3.1 Ketepatan Penyaluran Dana Zakat pada Sektor Pendidikan 

Program penyaluran dana dalam sektor pendidikan yang dilakukan 

oleh LAZISMU Solo yaitu program beasiswa. Program ini terdapat 2 

kategori yaitu beasiswa Sang Surya dan Beasiswa Mentari. Beasiswa 

Mentari diperuntukkan bagi siswa-siswi yang sedang menempuh 

pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas 

(SMA). Sementara untuk beasiswa Sang Surya adalah program beasiswa 
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yang diberikan oleh LAZISMU Solo bagi mahasiswa/mahasiswi yang 

sedang menempuh perguruan tinggi. Kedua program ini merupakan 

kesempatan bagi anak-anak yang tergolong dhuafa dan berprestasi untuk 

tetap melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. 

 Berdasarkan mekanisme/ prosedur penyaluran dana zakat dalam 

sektor pendidikan, LAZISMU Solo belum secara optimal menerapkannya. 

Adapun tahapan/prosedur penyaluran dana zakat pendidikan adalah, 

pertama melalui pengajuan sekolah atau pribadi beserta penyerahan 

berkas-berkas, kedua wawancara, dan ketiga survei lapangan sebagai 

verifikasi data. Tahapan pertama sudah dilaksanakan dengan baik, tahap 

kedua tidak berjalan secara optimal karena satu dari tiga narasumber tidak 

mengakui adanya wawancara. Selanjutnya untuk tahap ketiga LAZISMU 

Solo belum melakukan survei lapangan namun melalui perantara pimpinan 

cabang/ranting ataupun masjid terdekat.  

Berdasarkan skala prioritas penyaluran dana zakat, LAZISMU 

Solo telah menempatkan kategori pada penerima beasiswa adalah “fakir” 

dan“miskin”. Sesuai dengan urutan ke- 8 golongan, fakir dan miskin 

berada pada urutan pertama dan kedua. LAZISMU Solo juga menyatakan 

bahwa kemiskinan salah satu penghambat dalam pendidikan begitu pula 

sebaliknya pendidikan akan menjadi satu jembatan pemutus tali 

kemiskinan.  

Berdasarkan prinsip penyaluran dana zakat yang termuat dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 BAB II Pasal 25, LAZISMU Solo 

telah memperhatikan tiga prinsip penyaluran zakat, yaitu prinsip 

pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan. Secara umum 

LAZISMU Solo memberikan dana beasiswa kepada semua jenjang 

pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Hal ini berarti 

LAZISMU Solo telah menerapkan prinsip pemerataan dalam program 

beasiswa ini.  

Prinsip keadilan juga dilakukan LAZISMU Solo dalam nominal 

beasiswa yang diberikan tiap jenjang pendidikannya. Sekolah Dasar 
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nominal yang diberikan yaitu sebesar Rp. 75.000,00- / bulan, SMP Rp. 

100.000,-/bulan, SMA Rp. 150.000,00,-/ bulan. Sementara perguruan 

tinggal Rp. 700.000,00,-/semesternya. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap 

jenjang pendidikan kebutuhan yang diperlukan berbeda-beda, karena pada 

dasarnya keadilan bukan berarti menyamaratakan nominalnya tetapi tetap 

mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. 

Wilayah garapan LAZISMU Solo secara administratif berada pada 

wilayah kota Surakarta secara umum. Jadi, LAZISMU Solo hadir bukan 

hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi masyarakat umum kota 

Surakarta bahkan non muslim sekalipun. Namun, tidak menutup 

kemungkinan, LAZISMU Solo juga membantu wilayah lainnya jika 

membutuhkan terutama jika terjadi bencana alam dan krisis kemanusiaan 

lainnya. Dalam sektor pendidikan, wilayah garapan LAZISMU Solo tidak 

hanya dikhususkan untuk sekolah berbasis Muhammadiyah saja tetapi 

semua sekolah yang memiliki siswa dengan klasifikasi yang sesuai juga 

dibantu keperluannya.  

3.2 Akuntabilitas Publik LAZISMU Solo  

Penerima beasiswa memiliki dua kewajiban yang harus dijalankan 

yaitu kewajiban akademik dan kewajiban non akademik. Kewajiban 

akademik meliputi meningkatnya nilai akademik penerima atau nilai yang 

ditetapkan tidak boleh berada dibawah rata-rata (KKM). Sementara itu 

untuk kewajiban non akademik adalah keaktifan penerima beasiswa dalam 

organisasi sekolah. Dari kewajiban-kewajiban tersebut LAZISMU Solo 

belum membuktikan adanya monitoring dan evaluasi sehingga implikasi 

dari penerima tidak diketahui LAZISMU dengan pasti. 

Penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan yang dilakukan 

oleh LAZISMU Solo diperuntukkan untuk golongan dhuafa dan 

berprestasi. Tiga narasumber yang menyatakan perasaan senang, 2 

diantaranya menyatakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan 

kejenjang selanjutnya dikarenakan beasiswa tersebut. Artinya 80 % 

berdampak pada motivasi belajar penerima beasiswa. Sesuai dengan 
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pengakuan yang dituturkan oleh narasumber bahwa perasaan senang dan 

ingin mengembangkan diri semakin meningkat serta timbul keinginan 

untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, nilai akademik penerima beasiswa 

juga tidak ada yang berada di bawah KKM. Meskipun dana yang diberikan 

tidak bisa mencover seluruh biaya sekolah, namun LAZISMU Solo tetap 

mengusahakan adanya bantuan beasiswa tersebut. Hal ini berarti bahwa 

penyaluran dana zakat pendidikan memiliki implikasi yang positif 

terhadap penerima beasiswa. 

Pemenuhan hak-hak dan tanggungjawab LAZISMU Solo yakni 

melalui media-media baik media cetak, elektronik maupun media sosial 

yang memuat informasi dan penjelasan terkait keuangan, program maupun 

kritik saran. Bentuk dari pertanggungjawaban LAZISMU Solo adalah 

penerbitan majalah setiap 3 bulan sekali, buletin setiap sebulan sekali, 

selalu update instagram, facebook dan media sosial lainnya. Sementara itu, 

LAZISMU Solo juga membuktikan tanggungjawabnya dengan 

melaksanakan program-programnya. Hal ini berarti bahwa LAZISMU 

Solo telah memenuhi tanggungjawabnya sebagai organisasi pengelola 

zakat. 

Menurut pernyataan dari para muzakki, LAZISMU Solo memiliki 

profesionalitas dan kinerja yang amanah sehingga hal tersebut menjadi 

satu alasan muzakkimemberikan dana zakatnya untuk dikelola oleh 

LAZISMU Solo.  

4. PENUTUP 

Beasiswa yang dikeluarkan LAZISMU Solo sebagai produk upaya 

pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang positif bagi penerima 

beasiswa yaitu berupa meningkatnya motivasi belajar penerima dan keinginan 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi disertai dengan nilai-

nilai yang baik. Stimulus ini menjadi salah satu bukti tanggungjawab 

LAZISMU Solo dalam memberikan penyaluran dana yang efektif dan bersifat 

pendayagunaan sehingga muzakki maupun masyarakat secara umum percaya 

terhadap LAZISMU Solo.  
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