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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا Tidak
dilambangkan

1
6 ط t

2 ب B 17 ظ Z

3 ت T 18 ع ‘

4 ث S 19 غ G

5 ج J 20 ف F

6 ح H 21 ق Q

7 خ Kh 22 ك K

8 د D 23 ل L

9 ذ Ż 24 م M

10 ر R 25 ن N

11 ز Z 26 و W

12 س S 27 ه H

13 ش Sy 28 ء ’

14 ص S 29 ي Y

15 ض D
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2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah A

 ِ◌ Kasrah I

 ُ◌ Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Huruf

Nama Gabungan Huruf

َ◌ ي Fatḥah dan ya Ai

َ◌ و Fatḥah dan wau Au

Contoh:

كیف : kaifa

ھول  : haula
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3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda

ي/َ◌ا Fathah dan alif

atau ya

Ā

ِ◌ي Kasrah dan ya Ī

ُ◌ي Dammah dan

wau

Ū

Contoh:

قَالَ  : qāla

َرَمى : ramā

قِْیلَ  : qīla

یَقُْولُ  : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. TaMarbutah (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah

dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (ة) mati

TaMarbutah yang mati (ة) atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka TaMarbutah itu (ة) ditransliterasikan

dengan..h.
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Contoh:

َرْوَضةُ ْاَالْطفَالْ  : Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl

◌ْ اَْلَمِدْینَةُ اْلُمنَّوَرة : Al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طَْلَحةْ  : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn

Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia,

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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RINGKASAN LAPORAN

Nama : Reza Alfaid
NIM : 041300860
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari’ah
Judul Laporan : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Alat

Kerja Tahun 2015 di Baitul Mal Aceh
Hari/Tanggal Sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 44 halaman
PembimbingI : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE.,M.S

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal
adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk
mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama dengan tujuan
untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak
yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali
berdasarkan syariat Islam. Lembaga ini memiliki empat tingkatan, tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong. Dalam beberapa program
Baitul Mal Aceh melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, kegiatan ini
dibuat agar program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dan
mencapai target semaksimal mungkin. Salah satu program yang dimonitoring
dan dievaluasi adalah program Bantuan Alat Kerja, program ini dimonitoring
sejak awal mula perencanaan hingga waktu pelaporan. Program ini merupakan
sebuah program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di
wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan program ini diharapkan nantinya
diharapkan para mustahiq bisa meningkatkan pendapatan dan bisa membantu
mereka dalam menjalakan usaha yang digeluti. Dalam penyaluran program ini,
pihak Baitul Mal Aceh mengundang para mustahiq untuk menerima bantuan
dalam bentuk uang sesuai dengan harga barang yang sudah diajukan, selanjutnya
para mustahiq ini akan membeli sendiri barang tersebut, kemudian para mustahiq
diharuskan untuk mengembalikan bon pembelian ke Baitul Mal Aceh sebagai
bukti pembelian barang. Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
tim monev Baitul Mal Aceh tahun 2015 dalam bagian alat kerja mendapatkan
beberapa hasil. Dalam monitoring terhadap program ini pihak tim monev menilai
program ini berjalan dengan baik yaitu tercapainya output (target) dari pihak
Baitul Mal Aceh yaitu, supaya masyarakat miskin yang mempunyai skill namun
tidak mempunyai cukup biaya, bisa mendapatkan fasilitas alat kerja sesuai
kebutuhan dan mempermudah masyarakat miskin dalam usaha mereka agar
meningkat pendapatan mereka. Di atas merupakan indikator kesuksesan Baitul
Mal Aceh dalam program Bantuan Alat kerja 2015, pada tahun 2015 pihak
Baitul Mal Aceh telah menyalurakan alat kerja untuk usaha untuk 298 Industri
Rumah Tangga, 166 Perdagangan, 78 Pertukangan, 44 Perbengkelan, 21
Pertanian. Dengan demikian tim monitoring dan evaluasi Baitul Mal Aceh untuk
program ini menilai program ini telah mencapai indikator kesuksesan yang telah
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ditetapkan, namun dalam hal evaluasi ada beberapa hal yang harus diperbaiki
yaitu:

1. Dalam proses penyaluran, barang yang disalurkan terlalu bervariasi,
dalam hal ini menyulitkan karyawan Baitul Mal.

2. Pembatasan kouta mustahiq supaya tidak melebihi anggaran.
3. Dalam verisikasi butuh untuk mengkongkritkan lagi jenis barang.

Itulah merupakan hasil monitoring dan evaluasi Program Bantuan Alat Kerja
tahun 2015 di Baitul Mal Aceh.



xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Penyaluran Bantuan Alat Kerja Tahun 2015 .............................. 4

Tabel 2.1 Klasifikasi Karyawan Baitul Mal Aceh ..................................... 16

Tabel 2.2 Pendidikan Terakhir Karyawan .................................................. 16

Tabel 2.3 Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh............................................ 17

Tabel  3.1 Penyaluran Bantuan .................................................................... 22

Tabel  3.2 Perbedaan Monitoring dan Evaluasi ........................................... 24



xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.......................................... 25



xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan................................................................. 39

Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan ............................................ 40

Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik ............................................. 42

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup ..................................................... 43



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia,

negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia ini merupakan

sebuah negara yang sedang berkembang 1 . Sejak awal kemerdekaan hingga

sekarang, negara ini masih jauh dari kata sejahtera, masih ada masyarakat di

Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.2 Karena itu pemerintah terus

melakukan peningkatan di setiap sektor, salah satunya ekonomi, yaitu dengan

membangun industri-industri dan lembaga-lembaga keuangan yang dapat

meningkatkan ekonomi negara dan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam 3 . karenanya salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Aceh bahkan

pemerintahan daerahnya mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Baitul Mal,

yang merupakan sebuah lembaga keuangan Islam 4 . Baitul Mal berasal dari

bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, al-bait yang berarti rumah, dan al-

mal yang berarti harta, jadi dua kata tersebut dapat kita gabungkan menjadi

rumah harta, yang dapat kita terjemahkan sebagai tempat berkumpulnya harta-

harta. 5 Dalam agama Islam Baitul Mal dapat dikatakan sebagai tempat

terkumpulnya harta-harta agama. Pada saat ini fungsi Baitul Mal adalah sebagai

lembaga keuangan Islam yang bertugas menerima, menyimpan,serta

1 Wikipedia, “Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, pada
tanggal 22 Desember 2016  pukul 21:08.

2 Yusuf Munandar, Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia
dengan Negara Mitra (Yogjakarta: Deepublish, 2014), hlm. 28.

3 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi (Jakarta : Pustaka
Alfabet, 2006), hlm. 1.

4 Baitul Mal Aceh, “Sejarah”, http://baitulmal. acehprov.go.id/?
page_id=2238, pada tanggal 26 Desember 2016  pukul 21:40.

5 Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
1999).
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mesdistribusikan harta umat yang diterima dari zakat, infaq, waqaf, sedekah,

secara syari’at6.

Awal mula terbentuknya Baitul Mal sudah terlihat pada masa Nabi

Muhammad SAW, ketika itu umat Islam menang dalam peperangan dan

mendapatkan banyak rampasan perang (ghanimah), tetapi pada saat itu terjadi

perselisihan tentang pembagian ghanimah, sehingga turunlah firman Allah yang

menjelaskan bahwa harta tersebut hak semua orang muslim dan menjadi

kewenangan rasulullah, namun pada masa itu Baitul Mal belum berbentuk

sebuah lembaga, sehingga hartanya akan cepat habis dibagikan kepada yang

yang membutuhkan.7

Setelah rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama,

dan pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Baitul Mal berkembang menjadi

lembaga yang berfungsi bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sudah

menjadi tempat penyimpanan harta negara, sehingga Abu Bakar membangun

tempat penyimpanan khusus di rumahnya. Selanjutnya pada masa khalifah Umar

bin Khatab, Baitul Mal semakin berkembang, semakin banyaknya harta yang

terkumpul sehingga dibuat kantor. Bahkan pada masa itu Baitul Mal mampu

menggaji pengurusnya, membangun angkatan perang, menanggung orang yang

cacat dalam perang dan anak terlantar8.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Baitul Mal

merupakan lembaga yang cikal bakalnya sudah ada pada zaman rasulullah dan

terus berkembang hingga saat ini. Lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan,

menyimpan, dan menyalurkan harta-harta orang Islam yang berasal dari zakat,

wakaf, infaq, dan sedekah.

6Wikipedia, “Baitul Mal”, https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal, pada
tanggal 22 Desember 2016 pukul 21:40.

7 bprsyariah, “Perkembangan Baitul Mal pada Masa Rasulullah dan
Sahabat’’, http://www.bprsyariah.com, pada tanggal 22 Desember 2016 pukul
21:59.

8 Ibid.
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Sebagai lembaga yang mengelola harta umat khususnya zakat, banyak

tugas yang menjadi tanggung jawab baitul mal tidak hanya fakir miskin semata,

melainkan juga segala hal yang berhubungan dengan agama Islam, sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat9.

Saat ini sudah ada beberapa lembaga serupa di berbagai daerah, salah

satunya adalah Baitul Mal Aceh, yang merupakan sebuah lembaga daerah non

struktural yang memiliki kewenangan  untuk mengatur dan mengembangkan

zakat, waqaf, harta agama yang bertujuan untuk memajukan kemaslahatan umat,

serta menjadi badan-badan  yang mengawasi anak yatim piatu dan menjadi

pengelola harta warisan yang tidak mempunyai wali berdasarkan syariat Islam10.

Salah satu pemasukan terbesar Baitul Mal Aceh adalah zakat, yang

merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yan telah ditetapkan dalam Al-

Qur’an, Sunnah Nabi dan Ijma’ para ulama. Ia merupakan salah satu sendi

(rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.11

Baitul Mal Aceh memiliki banyak program kerja dalam mendistribusikan

zakat, baik di bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan

syiar Islam. Salah satu programnya adalah Program Bantuan Alat-Alat Kerja12.

Sasaran dari pada program ini adalah masyarakat miskin yang ada di kota Banda

Aceh dan Aceh Besar yang membutuhkan alat kerja, seperti usaha pertukangan

perbengkelan, industri rumah rumah tangga, alat-alat pertanian, perdagangan dan

kelautan dan perikanan.

9 Baitul Mal Aceh, “Sejarah”, http://baitulmal.acehprov. go.id/?
page_id=2238, pada tanggal 26 Desember 2016  pukul 22:08.

10 Ibib.
11 John B. Taylor, The Quranic Doktrine of Zakat MA thesis (Montreal:

Mc. Gill University, 1964), hlm.135.
12 Baitul Mal Aceh, “Pemberdayaan Ekonomi”, http://baitulmal.

acehprov.go.id/? page_id =2259, pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 23:26.
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Tabel 1.0 penyaluran Bantuan Alat Kerja tahun 2015 dan total keluaran

No. Jenis Usaha Jumlah Total (Rp)

1 Industri Rumah Tangga 298 699.926.000

2 Perdagangan 166 399.566.000

3 Pertukangan 78 299.827.000

4 Perbengkelan 44 199.960.000

5 Pertanian 21 49.350.000

Sumber: Baitul Mal Aceh

Dalam menerima bantuan alat kerja ini, orang yang berhak menerimanya

atau yang biasa disebut mustahiq, harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya

mustahiq harus berstatus miskin atau memiliki penghasilan di bawah Rp.

2.600.000 perbulan serta berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, para

mustahiq juga harus sudah mempunyai usaha sendiri dan mempunyai keahlian di

bidangnya, pihak mustahiq juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain

secara tetap, selanjutnya para mustahiq bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Monitoring dan Evaluasi

Program Bantuan Alat Kerja Tahun 2015 di Baitul Mal Provinsi Aceh”

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik diataranya adalah untuk ;

a) Mengetahui dan memaparkan mekanisme penyaluran zakat dalam

bentuk Program Bantuan Alat-alat Kerja bagi mustahiq di Baitul Mal

Aceh

b) Memahami mekanisme Baitul Mal Aceh dalam melakukan monitoring

dan evaluasi sistem pembagian zakat program alat kerja di Baitul Mal

Aceh
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1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun beberapa kegunaan Laporan Kerja Praktik adalah:

1) Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan ini dapat menjadi acuan pembelajaran dan bacaan bagi

mahasiswa khususnya DIII-Perbankan Syariah dalam hal pelaksanaan

program pembagian zakat dalam bentuk alat kerja serta proses

monitoring dan evaluasi di Baitul Mal Aceh.

2) Masyarakat Umum

Hasil Laporan ini bagi masyarakat yaitu untuk lebih mengetahui

bagaimana mekanisme dalam penyaluran zakat serta mengetahui

kegiatan monitoring dan evaluasi di Baitul Mal Aceh, dan menjadi

informasi kepada masyarakat tentang tentang seluk beluk Baitul Mal

Provinsi Aceh.

3) Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi instansi ini sendiri LKP bisa menjadi masukan, sehingga instansi

ini bisa menjalankan program dan sistem operasinya menjadi semakin

baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

4) Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah

pengalaman, pengetahuan dan membandingkan hasil yang diterima

pada waktu perkuliahan dengan dengan dunia kerja nyata, serta

memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara membuat karya

ilmiah yang baik.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Sebelum melakukan kerja praktik, setiap mahasiswa Program Studi DIII-

PS (Diploma III Perbankan Syariah) termasuk penulis, harus menyelesaikan

semua mata kuliah yang telah ditentukan oleh pihak prodi, serta mengikuti

pengarahan tata cara pelaksanaan kerja praktik yang diadakan oleh pihak prodi.

Tahap awal, penulis mendaftarkan diri ke akademik dengan mengisi formulir

yang telah disediakan serta mengikuti tes dalam membaca Al-Quran, selanjutnya
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penulis menanyakan ketersediaan lowongan kerja praktik ke Baitul Mal Aceh

yang merupakan tempat yang ingin penulis melakukan kerja praktik, selanjutnya

penulis kembali ke akademik untuk meminta surat permohonan magang yang

akan di berikan kepada Baitul Mal Aceh, tahap selanjutnya penulis akan

menunggu surat balasan dari institusi tersebut bahwa penulis sudah diterima

melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, selanjutnya penulis memberikan

surat balasan dari Baitul Mal Aceh ke akademik, yang berarti penulis secara

resmi sudah bisa memulai kerja praktik di Baitul Mal Aceh.

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik sejak tanggal 3 Mei 2016

sampai tanggal 16 Juni 2016 atau kurang lebih selama 30 hari kerja di Baitul Mal

Aceh, ketika memulai kerja praktik penulis diarahkan oleh karyawan untuk

menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di Baitul Mal Aceh,  baik dari

segi kedisiplinan jam masuk kerja, pakaian, serta kegiatan apa saja yang harus

dilakukan. Setiap hari penulis selalu membantu karyawan dalam melakukan

kegiatan di Baitul Mal Aceh seperti menginput data fakir uzur, menginput data

anak-anak penderita kanker, menginput data mustahiq ZIS Produktif, mengimput

data mustahiq yang berhak menerima bantuan alat kerja, membantu karyawan

Baitul Mal Aceh dalam pembagian ZIS Produktif, berkunjung bersama karyawan

Baitul Mal Aceh ke kampung-kampung untuk penyaluran zakat dalam bentuk

modal usaha kelompok.

Setelah menyelesaikan semua prosedur dan kerja praktik yang telah

penulis lakukan, selanjutnya penulis diwajibkan untuk membuat LKP (Laporan

Kerja Praktik). Penulis mengkonsultasikan judul-judul sama karyawan Baitul

Mal Aceh, Selanjutnya penulis memilih satu judul yang memiliki data dan

rujukan yang memadai, selanjutnya penulis mengkonsultasikan judul tersebut

kepada ketua labotarium untuk disetujui atau tidak. Setelah judul tersebut

disetujui oleh ketua Labotarium, penulis mulai menyusun LKP tahap awal yang

terdiri dari latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur

pelaksanaan kerja praktik. Setelah tahap awal selesai, penulis menyerahkan

kepada ketua prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing. Penulis akan
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melakukan bimbingan secara lebih mendalam pada dosen pembimbing yang

telah ditunjukkan oleh prodi untuk menyelesaikan tugas akhir studi diprodi

Program Studi DIII-Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
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BAB II

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh

Aceh merupakan sebuah provinsi yang dulunya merupakan gerbang

masuknya Islam di Indonesia13. Secara umum Aceh dikenal dengan Serambi

Mekkah14. Sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, yang

menyatakan keistimewaan Aceh sebagai provinsi yang dapat menyelenggarakan

syariat Islam berdasarkan Pancasila15. Hal tersebut telah mendorong Pemerintah

Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan

hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh. Salah satunya

adalah Baitul Mal Aceh, yang merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi. Lembaga

ini sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu masih bernama Badan Penerbitan

Harta Agama (BPHA), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini juga pernah

beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu pada pada bulan Januari 1975

dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pergantian nama

kembali terjadi pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari

2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008

berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal

Aceh, sampai saat ini16.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh

dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural

13 Rofi Sofyan, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), hlm. 2.

14 Helmi Darisman, “Asal Mula Aceh Disebut Serambi Mekkah”, http://
koencilet-cilet.blogspot.co.id /, pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 00:12.

15Boy, “Lahirnya UU No.44/1999 Tentang Penyelenggaraan
keistimewaan Aceh”, https://abangdetak.wordpress.com, pada tanggal 7 Januari
2017 pukul 00:34.

16 Baitul Mal Aceh, “Sejarah”, http://baitulmal.acehprov.go.id, pada
tanggal 7 Januari 2017 pukul 00:51.
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yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf,

harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali

pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak

memiliki wali berdasarkan syari’at Islam17.

Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi,

tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman, dan tingkat gampong. Pembagian

Baitul Mal ke dalam empat tingkatan ini bisa mempermudah pekerjaan Baitul

Mal Aceh sebagai amil zakat, supaya zakat yang disalurkan pun lebih merata dan

tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan

bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi sebagai berikut18 :

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat.

3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.

4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali

pengawasan terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang

dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau

ahli warisnya.

6. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk

meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkam prinsip

saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal Aceh

memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan

Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola

zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki

17 Ibid.
18 Ibid.
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kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar’i, pengawasan fungsional,

dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada

BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur

penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan

mengkoordinasikan tenaga ahli yang yang diperlukan BMA19.

Ketiga unsur organisasi BMA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi

masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah

ditetapkan sebagai berikut 20:

1. Visi Baitul Mal Aceh

a. Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel.

2. Misi Baitul Mal Aceh

a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahiq dan

masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf,

harta agama dan perwalian/pewarisan.

c. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA),

Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman

(BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi dan susunan personalia Baitul Mal Aceh adalah

sebagai berikut 21:

A. Badan Pelaksana :

1) Kepala : Dr.H. Armiadi Musa, MA

2) Kabid. Pengawasan : Lisa Farida, SE

3) Kabid. Pengumpulan : Jusman Eri, SHI. MH

19 Baitul Mal Aceh, “Profil”, http://baitulmal.acehprov.go.id, pada
tanggal 7 Januari 2017 pukul 13:07.

20 Ibid.
21 Ibid.
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4) Kabid. Pendistribusian
dan Pendayagunaan : Rizky Aulia, S. Pd.I

5) Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan : Ade Irnami, ST

6) Kabid. Perwalian : Putra Misbah, SHI

B. Sekretariat :

1) Kepala Kesekretariatan : T. Sulaiman, SE

2) Kabag. Umum : Drs. Khairunnas

3) Kabag. Keuangan : Dra. Sabriana, M. Si

4) Kabag. Persidangan dan Risalah : Dra. Hasmili Suarni, MM

5) Kabag. Hukum dan
Hubungan Ummat : T. M. Ridwan, SH

Personalia di atas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang,

Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian dan karyawan. Dewan Pertimbangan

Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang terdiri atas Ketua,

Sekretaris serta Anggota dengan susunan sebagai berikut 22:

a. Ketua : Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar, MA

b. Sekretaris : T. Sulaiman, SE

c. Anggota : 1) Drs. H. Said Mahdar

2) DR. Islahuddin

3) Drs. M. Jamil Ibrrahim, SH, MH

4) Drs. T. Harmawan

5) Kamaruzzaman Bustamam, P. hd

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat,

dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksaan program kegiatan-

kegiatan lainnya.23

22 Ibid.
23 Sumber Baitul Mal Aceh.
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2.3.1 Penghimpunan Zakat

Cara pengumpulan zakat yang berlaku sekarang pada Baitul Mal Aceh

adalah sebagai berikut:

1. Diantarkan langsung oleh muzakki kekantor Baitul Mal Aceh.

2. Dijemput dana zakat tersebut oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang

yang mau membayarkan zakatnya tersebut.

3. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada Bank

yang sudah bekerja sama dengan Batul Mal Aceh.

4. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh syaria’h.

2.3.2 Penyaluranan Zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama, melalui bantuan

yang bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan

sebagainya. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif. Pemberian modal

usaha memberikan banyak kemudahan bagi mustahik, modal usaha yang

diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema Qhardul hasan, suatu

bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu

(return/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp.2.000.000

hingga Rp.10.000.000,-tergantung kepatuhan mustahik dalam menyetor angsuran

bulanan.

2.3.3 Program dan kegiatan lainnya

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya

adalah:

2.3.3.1Progam Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat

miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan lainnya. Sasaran

dari program ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari kelurga

miskin.24 Kriteria umum penerima bantuan program sosial adalah berasal dari

keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

24 Ibid., hlm. 3.



13

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

1. Santunan bulanan untuk fakir uzur.

2. Bantuan berobat untuk penderita kangker dan thalesemia dari keluarga

miskin.

3. Bantuan santunan Ramadhan.

4. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.

5. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan

jiwa.

6. Bantuan untuk anak dan perempuan dari korban kekerasan.

7. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.

8. Bantuan untuk mualaf baru.

9. Bantuan musibah bencana alam.

10. Bantuan insedentil.

11. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

2.3.3.2Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak

putus sekolah yang diakibatkan Karena kekurangan biaya. Sasaran penerima

bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan

pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki

biaya.25

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh untuk anak mualaf tingkat SLTP dan SLTA.

2. Pendampingan syaria’h untuk muallaf.

3. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat, SD, SLTP,

dan SLTA.

4. Beasiswa penuh tahfidh al-quran tingkat SLTP dan SLTA.

5. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.

6. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.

25 Ibid.
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7. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP,

SLTA.

8. Beasiswa berkelanjutan tahfidh al-quran tingkat mahasiswa.

9. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga

miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

10. Bantuan pendidikan santri.

11. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh

dan Aceh Besar.

12. Pelatihan-pelatihan life skill.

2.3.3.3Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir

mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki sasaran dari program

pemberdayaan ekonomi adalah26:

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak

memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat

miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.

2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan

mengakses modal usaha di Bank atau lembaga keuangan lainya yang

disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk

mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

a. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.

b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal

Gampong.

c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

2.3.3.4Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu

penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keIslaman

dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah

26 Ibid., hlm. 4.
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dan syiar Islam yaitu bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan syiar Islam,

bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf, dan bantuan

renovasi masjid/meunasah di daerah rawan aqidah.

Baitul Mal Aceh membagi 4 katagori utama program dan kegiatan yang

disebut di atas kedalam 7 asnaf penerima zakat yaitu:27

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang

mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga

untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat

tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan

keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para

muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq.

4. Muallaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. Gharimin

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk

menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara’ pada perkara asasi

untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas

untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di negara lain,

meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima

27 Ibid.,
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zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke

negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

2.4.3 Deskripsi Pimpinan dan Karyawan.

Tabel 2.1.  klasifikasi karyawan Baitul Mal Aceh

Pimpinan dan Karyawan Jumlah (orang)

Pimpinan 1

Karyawan laki-laki 60

Karyawan perempuan 38

Sumber: Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 60 karyawan laki-laki, 38 karyawan

perempuan, dan memiliki 1 pimpinan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karya

laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Tabel 2.2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Pendidikan Terakhir Jumlah (orang)

SMA 14

D3 14

S1 53

S2 14

S3 1

Total Karyawan 98

Sumber : Kepegawaian 2015.
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Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa lulusan S1 merupakan lulusan

terbanyak yang menjadi karyawan Baitul Mal Aceh, sedangkan lulusan S2, DIII,

SMA memiliki jumlah yang sama yaitu 14 orang.

Tabel 2.3. Jumlah karyawan Baitul Mal Aceh

Ket Jumlah

Badan Pelaksana 38

Sekretariat 54

Dewan Pertimbangan Syariah 6

Total 98

Sumber: Baitul Mal Aceh

Masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya

menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta

pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur

utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah.

Badan Pelaksana memiliki 38 karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus

badan pelaksana serta staf kontrak dan 7 orang pengelola lembaga Keuangan

Mikro Syariah. Dalam Sekretariat memiliki 54 karyawan yang terdiri dari 13

orang kepala bagian beserta kepala sub bagian dan staf pelaksana berstatus

pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6

orang karyawan28.

28 Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Directory 2015, (Banda Aceh: BMA,
2016), hlm. 1.
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BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik, penulis mendapatkan banyak

pengalaman dan pengetahuan baru, serta bisa mengetahui sedikit banyak tentang

dunia kerja, karena terlibat secara langsung dengan kegiatan-kegiatan yang ada

di Baitul Mal. Setiap mahasiswa Perbankan Syariah harus mengikuti kegiatan

kerja Praktik selama satu bulan setengah atau 30 hari kerja, sesuai dengan

ketetapan yang telah ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis mulai melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada tanggal 3 Mei 2016

sampai tanggal 16 Juni 2016 di Baitul Mal Aceh. Selama melakukan kegiatan

Kerja Praktik, Penulis ditempatkan pada bagian PP dan mendapatkan arahan dari

para karyawan Baitul Mal Aceh dalam melaksakan setiap kegiatan dan agenda

yang ada di Baitul Mal Aceh, penulis juga harus mengikuti aturan dalam hal

kedisiplinan dalam segi pakaian dan jam kerja layaknya karyawan Baitul Mal

Aceh.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di bidang

Pendistribusian dan Pendayagunaan, kegiatan-kegiatan yang pernah penulis

lakukan adalah:

a. Mencatat setiap proposal yang masuk dari berbagai organisasi yang

mengadakan kegiatan-kegiatan yang syar’i.

b. Mengantarkan surat proposal kebagian pengawasan untuk diverifikasi.

c. Menginput data mustahiq pembiayaan zakat, infak, dan sedekah.

d. Menginput data anak-anak penderita thalessemia.

e. Menyusun dan mengecek biodata mustahiq pembiayaan zakat, infak

dan sedekah.

f. Menginput data mustahiq penerima Bantuan Alat Kerja.

g. Menginput data santri miskin yang akan mendapatkan santunan.

h. Menginput data mustahiq yang akan menerima paket Ramadhan.
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i. Ikut karyawan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana ZIS Produktif

ke kampong.

j. Menerima berkas dari mustahiq ZIS Produktif lama untuk

memperpanjang pembiayaan zakat.

k. Penulis juga ditempatkan di bagian pelayanan mustahiq, dengan

melayani setoran angsuran bulanan mustahiq.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Baitul Mal Aceh memiliki beberapa program dalam menyalurkan zakat,

sehingga zakat dapat disalurkan kepada mustahiq secara maksimal, salah satunya

adalah Program Bantuan Alat Kerja. Dalam penyaluran zakat dalam bentuk

program Bantuan Alat-Alat Kerja, program harus lebih dulu disetujui oleh

Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 03/KPTS/2015 tentang

Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/2015 Tentang Penetapan Rencana

Alokasi Penyaluran Zakat tahun 2015.

3.2.1 Proses Penyaluran Bantuan Alat-alat Kerja pada Baitul Mal Aceh

Proses penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibagi ke dalam banyak

program, sehingga zakat yang disalurkan dapat sesuai sasaran dan efektif, seperti

salah satu penyaluran zakat dalam bentuk bantuan alat-alat kerja, yang

merupakan sebuah program yang menargetkan usaha masyarakat miskin di

Banda Aceh dan Aceh Besar.14

Dalam penyaluran program Bantuan Alat-alat kerja, pihak Baitul Mal

lebih dulu melakukan pendataan yang dilakukan oleh oleh Komite Bantuan Alat

Kerja Untuk Masyarakat Miskin, pendataan mustahiq yang bisa menerima

Bantuan Alat-alat kerja dilakukan dengan 2 cara, yaitu15:

14 Wawancara salah satu karyawan Baitul Mal Aceh.
15 Sumber Baitul Mal Aceh.
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a. Pendataan melalui lembaga terkait (Baitul Mal kabupaten/kota dan

Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya)

b. Pendataan langsung oleh masyarakat miskin, yang datang ke Baitul

Mal Aceh untuk mengajukan permohonan bantuan.

Setiap calon penerima Bantuan Alat-alat Kerja harus memiliki kriteria

sebagai berikut:

a. Berstatus miskin, yaitu memiliki penghasilan dibawah 2/3 dari nisab

zakat perbulan atau bisa kita katakan memiliki penghasilan di bawah

Rp. 2.600.000 perbulan

b. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar

c. Mempunyai tempat usaha milik sendiri

d. Tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain secara tetap

e. Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di Baitul Mal Aceh

f. Melengkapi kelengkapan administrasi seperti ;

1. Foto copy KTP,

2. Foto copy Kartu Keluarga

3. Surat keterangan miskin dari keuchik,

4. Surat keterangan usaha dari keuchik

5. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar

6. Mengisi formulir yang tersedia

Setelah melakukan pendataan, bidang pengawasan akan membentuk tim,

untuk verifikasi data-data yang sudah masuk, tim terdiri dari beberapa orang,

setiap tim akan memverifikasi beberapa daerah yang sudah ditentukan, berikut

proses verifikasi31 :

1. Bidang pengawasan akan menerima data masyarakat miskin yang

membutuhkan bantuan alat-alat kerja dari bidang Pendistribusian dan

Pendayagunaan.

2. Selanjutnya bidang pengawasan akan membentuk beberapa tim untuk

melakukan verifikasi data tersebut.

31 Sumber Baitul Mal Aceh.
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3. Setiap tim akan melakukan verifikasi dengan berkunjung langsung ke

tempat calon penerima bantuan alat-alat kerja.

4. Setelah melakukan verifikasi, tim akan menyerahkan daftar hasil

verifikasi tersebut ke bidang pengawasan.

5. Setelah menerima data tersebut, bidang pengawasan akan menyusun

nama-nama mustahiq yang layak untuk menerima bantuan alat-alat

kerja, dan kembali menyerahkan kepada bidang Pendistribusian dan

Pendayagunaan.

Setelah proses verifikasi selesai, maka akan dilakukan penyaluran oleh

komite Bantuan Alat-alat Kerja, alat-alat kerja yang di berikan sesuai dengan

kebutuhan setiap mustahiq, cara penyalurannya adalah dengan cara kolektif,

yaitu, setiap mustahiq akan diberi uang sesuai dengan harga barang dan merek

yang sudah ditentukan, dan harga barang sesuai dengan harga sekitar Banda

Aceh, kemudian para mustahiq akan membeli sendiri barang tersebut sesuai

dengan model yang ditetapkan dengan pengawasan dari pihak Baitul Mal

Aceh32.

3.2.2. Mekanisme Baitul Mal Aceh Dalam Melakukan Monitoring dan
Evaluasi

Keberhasilan suatu program dapat diukur dengan kegiatan monitoring dan

evaluasi, dengan kegiatan tersebut kita bisa melihat kesesuaian antara

perencanaan dengan pelaksanaan33.

Dalam setiap program, biasanya proses monitoring dan evaluasi sudah

dilakukan diawal program tersebut direncanakan34, begitu juga di Baitul Mal

Aceh, dalam program Bantuan Alat-alat Kerja yang ada di Baitul Mal Aceh,

proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan dari awal perencanaan program

32 Wawancara salah satu karyawan Baitul Mal Aceh.
33 Moediyanto, “Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka

Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen”, hlm.2.
34 Wawancara salah satu karyawan Baitul Mal Aceh.
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tersebut hingga proses pelaporan, sehingga program dapat berjalan dengan baik,

berikut proses monitoring dan evaluasi dari pihak Baitul Mal Aceh35 :

a. Bidang pengawasan membentuk tim monitoring dan evaluasi program

bantuan alat-alat kerja untuk masyarakat miskin

b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat

kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan.

c. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap perbaikan

pelaksanaan program.

d. Tim melalui bidang pengawasan menyerahkan laporan dan

rekomendasi kepada kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang

berkepentingan.

Segala biaya dalam program ini dibebankan pada dana zakat senif miskin

Baitul Mal Aceh tahun 2015, anggaran untuk program ini pada tahun 2015

adalah Rp 1.000.000.000, dan para mustahiq program ini pada tahun ini

berjumlah 607, diantaranya 298 mustahiq dari industri rumah tangga, 166

mustahiq dari perdagangan, 78 mustahiq dari pertukangan, 44 mustahiq dari

perbengkelan, dan 21 dari pertanian36.

Tabel 3.1 Penyaluran Bantuan Alat Kerja tahun 2015

No. Jenis Usaha Jumlah

1 Industri Rumah Tangga 298

2 Perdagangan 166

3 Pertukangan 78

4 Perbengkelan 44

5 Pertanian 21

JUMLAH 607

Sumber: Baitul Mal Aceh

35 Ibid.
36 Sumber : buku laporan Baitul Mal Aceh 2015.
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Pada tahun 2015 pihak Baitul Mal Aceh menyalurkan alat kerja keberapa

jenis usaha yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh, jumlah mustahiq yang

menerima bantuan ini dibagikan ke dalam beberapa jenis usaha, diantaranya 298

Industri Rumah tangga, 166 Perdagangan, 78 Pertukangan, 44 Perbengkelan, 21

Pertanian.

Pada tahun 2015 tim monitoring dan evaluasi Program Bantuan Alat

Kerja di Baitul Mal Aceh adalah terdiri dari 3 orang yaitu, Lisa Farida,

Muhammad Haekal, dan Muharrami. Selama masa pelaksanaan program ini ada

beberapa kendala yang didapati oleh pihak Baitul Mal Aceh diantaranya dalam

proses penyaluran barang terlalu bervariasi sehingga menyulitkan pihak Baitul

Mal Aceh, tidak kongkretnya nama barang yang dikatakan alat kerja dengan

yang bukan alat kerja, terlalu banyak mustahiq yang mendaftar sehingga

kelebihan calon mustahiq namun dana tidak mencukupi.

Output dari program adalah ini supaya tersedianya fasilitas alat kerja

untuk masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan, dan supaya meningkatkan

pendapatan masyarakat miskin. Dan dengan harapan jangka panjangnya supaya

para mustahiq ini bisa bertransformasi menjadi muzakki. Setelah melalui

monitoring dan evaluasi, pihak dari tim monitoring dan evaluasi program ini

menyimpulkan bahwa program ini berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan

tercapainya output di atas37.

Hasil dari tim monitoring dan evaluasi menyatakan program ini sudah

berjalan dengan baik, itu ditandai dengan tercapainya output seperti di atas

dijelaskan, namun butuh perbaikan diantaranya seperti untuk lebih mengurangi

variasi barang supaya memudahkan dalam proses penyaluran, kouta dari

pendataan harus dibatas supaya tidak melebihi calon yang menerima yang

membuat anggaran tidak mencukupi, dan untuk selanjutnya agar pihak Baitul

Mal Aceh untuk mengkongkretkan lagi antara alat kerja dengan yang bukan.38

37 Wawancara salah satu karyawan Baitul Mal Aceh.
38 Wawancara dengan Lisa Farida, Kabid. Pengawasan pada tanggal 17

Februari 2017.
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3.3. Teori yang Berkaitan

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi adalah dua kata yang memiliki aspek yang

berbeda. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program

yang dibuat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dengan yang

direncanakan, adakah hambatan untuk yang terjadi dan bagaimana mengatasi hal

tersebut. Sedangkan evaluasi adalah tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan

monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan

melalui monitoring39. Dalam setiap program, evaluasi merupakan sebuah

kegiatan yang bisa menjadi pelengkap sebuah program, sehingga sebuah

program dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap40. Evaluasi diarahkan

untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi

berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran

tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan

penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan

“Apa pebedaan yang dibuat”41.

Tabel 3.2 Perbedaan monitoring dan evaluasi

Monitoring Evaluasi

Kapan Dari awal, terus menerus Akhir setelah program

Yang diukur? Output, dan proses Dampak, penilaian

Yang terlibat Umumnya orang dalam Dokumen eksternal dan

internal

Pengguna Manajer dan Staf Manajer, staf, klien,
Stakeholder, organisasi
lain

Sumber: Teori Monitoring dan Evaluasi

39Asep Suryana, “Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem
Penjaminan Mutu Internal Sekolah” hlm. 2-3.

40Sulastri dan Linda, Implementasi Model Evaluasi Formatif Program
Pembangunan Sosial (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 13.

41 Ibid.



25

Dari tabel di atas kita bisa melihat seperti apa perbedaan monitoring dan

evaluasi. Mulai dari keterangan waktu, jika monitoring dilakukan sejak awal

hingga proses pelaporan, dan itu bisa dilakukan kapan saja, sedangkan evaluasi

dilakukan diakhir sebuah program, jika dalam monitoring yang diukur adalah

output dan proses, maka dalam proses evaluasi akan dilihat dampak dari program

serta penilaian, di dalam monitoring biasanya yang terlibat orang dalam, maka

dalam evaluasi bisa saja melibatkan sumber dari eksternal. Hasil dari monitoring

digunakan oleh manajer dan staf, sedangkan hasil dari evaluasi bisa digunakan

oleh manajer, staf, klien, stakeholder, dll.

Gambar 3.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Angket, Wawancara, FGD, Observasi

Penyesuaian,

Perbaikan,

Perubahan

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi

kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui

kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan

Proses

Evaluasi

Monitoring

Tujuan

Perencanaan
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kebutuhan tersebut42. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel,

dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang

dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut.

Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang

dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan

program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang

tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan

tentang perencanaan program43, keputusan tentang komponen input

pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan

dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari

program kegiatan. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan

untuk44:

a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan

program;

c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya

kegiatan;

d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk

melaksanakan kegiatan;

e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan

hambatan-hambatan selama kegiatan;

f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;

g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta

dan nilai.

42 Asep Suryana, “Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem
Penjaminan Mutu Internal Sekolah” hlm. 3.

43 Sulastri dan Linda, Implementasi Model Evaluasi Formatif Program
Pembangunan Sosial, hlm. 5.

44 Asep Suryana, “Strategi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal Sekolah”, hlm. 4.
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2. Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Proses pengambilan keputusan berjalan atau berhentinya/

perubahan sebuah atau beberapa program yang berkaitan dilakukan

melalui proses evaluasi45. Fungsi Pengawasan dalam kerangka

kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kaitannya dengan kegiatan

para pimpinan dalam tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai

berikut 46:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pihak yang diserahi

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Membidik para pihak agar mereka melaksanakan pekerjaannya

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan

kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar

pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan

pemborosan-pemborosan.

Evaluasi sebagai kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari

kegiatan monitoring memiliki fungsi sebagai berikut47:

1. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan;

2. Evaluasi sebagai alat perencanaan;

3. Evaluasi sebagai alat perbaikan.

Dengan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa fungsi

monitoring yang pokok adalah mengukur hasil yang sudah dicapai

dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah

dibuat dan disepakati; menganalisa semua hasil pemantauan

45 Sulastri dan Linda, Implementasi Model Evaluasi Formatif Program
Pembangunan Sosial, hlm.15.

46 Asep Suryana, “Strategi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal Sekolah”, hlm. 4.

47 Sulastri dan Linda, Implementasi Model Evaluasi Formatif Program
Pembangunan Sosial , hlm.15.
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(monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan

keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan.

3. Komponen Monitoring dan Evaluasi

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tentunya harus memiliki

komponen yang berkaitan agar kegiatan monitoring dan evaluasi bisa

dilaksanakan, diantaranya yaitu konteks, input, proses, output (hasil),

dan outcome atau dampak jangka panjang. Dengan perngertian

sebagai berikut48:

a. Input

Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena

dibutuhkan untuk kelangsungan proses. Input dapat dapat

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu harapan, sumberdaya dan input

manjemen. Harapan-harapan berupa visi-misi, tujuan dan

sasaran. Sumberdaya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya

manusia dan non-manusia. Input manejemen terdiri atas tugas,

rencana, program, regulasi (ketentuan-ketentuan, limitasi, prosedur

kerja, dan sebagainya), dan pengendalian atau tindakan turun

tangan.

b. Proses

Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain

secara perlahan. Dengan demikian fokus evaluasi pada proses

adalah monitoring sehingga ditemukan kekurangan atau

inkonsistensi. Konsistensi antara rancangan dan proses

pelaksanaan akan mendukung terciptanya sasaran sedangkan

inkonsistensi akan menjurus kepada kegagalan manajemen sebuah

program. Dengan didapatkan informasi inkonsistensi tersebut,

dapat dilakukan koreksi terhadap pelaksanaan.

48 Soekartawi, Monitoring dan Evaluasi, Proyek Pendidikan. (Jakarta :
Pustaka Jaya, 2008), hlm. 124
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c. Output

Output adalah hasil nyata dari pelaksanaan sebuah program. Hasil

nyata yang dimaksudkan dapat berupa perubahan dll. Fokus

evaluasi output adalah mengevaluasi sejauh mana sasaran yang

diharapkan dicapai oleh manejemen. Dengan kata lain, kita bisa

melihat apakah tepat sasaran hasil dari sebuah program.

d. Outcome

Outcome adalah hasil jangka panjang dari sebuah program,

berbeda dengan output yang melihat hasil nyata yang setelah

program dikatakan usai. .

4. Metode Pengumpulan Monitoring dan Evaluasi

1) Dokumen

Dokumen adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data

langsung, seperti, hasil akhir, laporan kegiatan, catatan dan lain

sebagainya, yang dapat digunakan untuk data pendukung dalam

kegiatan monitoring dan evaluasi.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan bila monitoring ditujukan

pada seseorang. Disini pengawasan bisa menanyakan langsung

kendala dan memberikan nasehat jika orang yang sedang

mengikuti program tersebut melakukan kesalahan.

3) Observasi

Observasi adalah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung,

sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek

yang ada diobservasi dan dapat dilihat.

3.3.2 Program

Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah,

terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk waktu yang telah ditentukan,
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program kerja ini akan menjadi pegangan dalam menjalankan kegiatan49. Dalam

merencanakan sebuah program, kita harus menentukan judul program, tujuan,

kebijakan program, sasaran program, pelaksanaan program, langkah-langkah

pelaksanaan, serta analisis kelayakan program50.

3.3.3. Bantuan

Bantuan adalah perpindahan sumber daya dari satu pihak kepihak yang

lain secara sukarela51. Bantuan dapat diberikan kepada individu, organisasi

swasta, atau pemerintah52. Di dalam agama Islam bantuan merupakan hal yang

sangat dianjurkan untuk meringankan beban seseorang, dan tentunya saling

bantu-membantu dalam hal kebajikan, seperti firman Allah dalam surah Al-

Maidah ayat 2 :

                    
    

Artinya:dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya (Al-Maidah : 2)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk saling-

menolong dalam hal kebaikan, namun Allah mengaharamkan tolong menolong

dalam hal keburukan.

Sifat tolong-menolong atau ta’awun menjadi salah satu ciri khas orang

Islam, dan sudah ciri masyarakat Arab, semenjak Rasullullah masuk dan

49Wawancara dengan Rizky Aulia, Kabid. Pendistribusian dan Pendaya-
gunaan pada tanggal 13 Febuari 2017.

50 Yuri Naufal, “Perencanaan Program”, http://Slideplayer.info, pada
tanggal 7 Februari 2017 pukul 02:58.

51 Wikipedia, “Bantuan”, http://id.m.wikipedia.org, pada tanggal 7
Februari 2017 pukul 16:00.

52 Salit Prasetio, “Pengertian Dana Sosial dan Tata Cara Pengajuannya”,
www.danasosialssm.co.vu, pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 16:22.
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meletakkan nilai-nilai keislaman53. Ta’awun merupakan konsep dasar orang

Islam dalam harta, dengan adanya konsep ta’awun dalam hati, maka harta

bukanlah tujuan utama dalam kehidupan, namun harta berfungsi sebagai fungsi

pokok kehidupan. Konsep ta’awun pernah dilakukan oleh Rasul, diriwayatkan,

suatu hari Rasul jalan-jalan ke pasar dengan membawa uang delapan dirham. Di

tengah perjalanan, Rasul bertemu dengan budak perempuan sedang menangis,

kemudian Rasul bertanya, “Apa yang membuatmu menangis ? “ kemudian budak

itu menjawab, “ majikan saya mengutus untuk membeli sesuatu dengan uang dua

drham, tapi uang tersebut sekarang hilang “, kemudian Rasul memberinya dua

dirham54.

Saidina Umar juga memiliki cerita yang berbeda. Suatu hari Umar RA

pergi berziarah ke rumah Abu Ubaidah, Umar RA melihat kehidupan Abu

Ubaidah cukup menderita dan tidak ditemukan lauk di rumahnya. Kemudian

Umar mengutus seseorang untuk mengambil harta guna memperbaiki kehidupan

Abu Ubaid, namun Abu Ubaid menolaknya, ia membagikan harta itu kepada

orang lain yang lebih membutuhkan. Begitu juga yang dilakukan Umar ra dan

Muadz bin Jabal, untuk membagikan harta pada orang-orang yang

membutuhkan55.

3.3.4. Alat

Alat atau perkakas adalah alat bantu kerja yang digunakan untuk

mempermudah pekerjaan sehari-hari manusia56. Seiring dengan berjalannya

waktu, peralatan yang diciptakan oleh manusia semakin modern, dan peralatan

53 Khairo Ummatin, “Tiga Model Interaksi dakwah Rasullullah Terhadap
Budaya Lokal”, Jurnal Dakwah, volume XV, No.1, tahun  2014, hal 195.

54Abdul Sami’ Al Mishri, “konsep Ta’awun dalam Islam”,http://
www.baitul-maal.com, pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 02:30.

55 Ibid.
56 Devit Rivandi dan Arif Rifai, Pengembangan Pembelajaran Perkakas

Tangan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa X TPM 1 SMKN Surabaya,
(JPTM, vol.2, 2013) hal.47.
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yang ada saat ini bahkan bukan hanya sekedar mempermudah manusia dalam

melakukan pekerjaan, tapi juga sudah mengambil alih perkerjaan manusia.

3.3.5. Landasan Hukum Menyalurkan Zakat dalam Bentuk Barang

Zakat adalah sebuah kewajiban yang bersifat sosial pemberdayaan57.

Zakat wajib bagi setiap orang muslim yang, seperti perintah Allah dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah, ayat 43:

              
Artinya:dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku'(Al-Baqarah: 43)

Dalil di atas menunjukan bahwa setiap orang muslim harus mengeluarkan

zakat, zakat pada dasarnya dikeluarkan dalam bentuk benda yang wajib

dizakati58. Rasullullah pernah bersabda kepada Mu’adz Bin Jabal ketika

mengutusnya ke Yaman "Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari

kambing, onta dari onta dan sapi dari sapi”(HR. Abu Daud)59.

Menurut para ulama’ ahli fikih dalam mazhab Hanafi dan yang lainnya,

diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai sebagai ganti dari barang

yang wajib dikeluarkan zakatnya60. Adapun penyebutan bentuk benda yang

wajib dikeluarkan sebagai zakat dalam sabda Nabi di atas, adalah bertujuan

untuk memberi kemudahan kepada para pemilik harta61. Karena, bagi para

pemilik suatu jenis harta, akan lebih mudah mengeluarkan zakatnya dalam

bentuk jenis harta yang dia miliki. Jadi penyebutan benda-benda tersebut bukan

untuk mewajibkan pengeluaran zakat dalam bentuk benda-benda tersebut.

57 Fuadi, Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), hlm. 1.

58 Fadh Salem Bahammam, Harta dalam Islam (Birmingham UK:
Moderrn Guide, 2015), hlm. 19-20.

59 Situs Lembaga Fatwa Mesir, “Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Dalam
Bentuk Barang”, Fikihkontemporer.com, pada tanggal 7 Februari 2017 pukul
19:30.

60 Ibid.
61 Ibid.
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Di dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Tirmidzi Sebagai

berikut:

“dari Mu’adz, bahwasanya Rasullullah SAW mengutus Mu’adz ke
Yaman. Beliau bersabda, “bagaimana kamu memutuskan perkara?”.
Muadz menjawab, “saya memutuskan dengan hukum yang ada di dalam
kitab allah”. Rasullullah SAW kembali bertanya, “kalau terdapat di
dalam kitab Allah?”. Muadz berkata, “saya akan memutuskan dengan
sunah Rasul”, Rasullah kembali bertanya, “kalau tidak terdapat di dalam
sunah Rasullullah SAW?”, Muadz menjawab, “saya berijtihad dengan
pendapatku”. Rasullullah bersabda, “segala puji bagi Allah yang telah
memberi petunjuk kepada utusan Rasullullah”.(HR. Tirmidzi).

Dengan hadist tersebut Rasullulah memberikan peluang ijtihad kepada

sahabatnya, seandainya seorang muzakki tidak mampu atau memiliki kendala

dalam mengeluarkan harta yang diwajibkan, maka bisa dipermudah dengan

Qimah, yaitu nilai tukar yang sama dengan harta yang diwajibkan.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis

melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di Baitul Mal aceh dan

mendapatkan banyak pengalaman seperti yang sudah dijelaskan di atas. Banyak

hal yang menarik yang penulis lihat di Baitul Mal Aceh, sebelumnya penulis

berfikir bahwa Baitul Mal merupakan sebuah tempat untuk mengumpulkan zakat

seperti di pedesaan dengan segala sesuatu yang manual dan tanpa suatu hal yang

resmi, yang membuat Baitul Mal Aceh menarik adalah sikap ramah karyawan

lembaga tersebut dalam melayani mustahiq, ramah kepada anak-anak magang,

kerjasama tim yang sangat baik, penyaluran zakat yang bagus, dan kedisiplinan

serta adanya komunikasi yang baik sesama karyawannya.

Penyaluran dana pada Baitul Mal Aceh merupakan kegiatan membagikan

dana zakat kepada para mustahiq yang telah ditentukan oleh syari’at. Oleh

karena itu, pelaksanaanya harus diawasi secara langsung mulai dari awal

perencanaan, hingga proses pelaporan agar berjalan sesuai dengan aturan yang

sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadist.
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Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

bantuan alat kerja kepada mustahiq mengambil kesimpulan bahwa program ini

sudah berjalan dengan bagus, ini bisa dilihat dengan tercapainya output dari

program ini yaitu62:

1. Tersedianya alat kerja bagi masyarakat miskin sesuai kebutuhan

2. Mempermudah masyarakat miskin dalam usahanya supaya bisa

meningkatkan pendapatan.

Dan dari data Mal Aceh, pada tahun 2015 pihak Baitul Mal Aceh sudah

menyalurkan bantuan alat kerja kepada 607 mustahiq di Aceh Besar dan Banda

Aceh, diantaranya 298 untuk Industri Rumah Tangga, 166 Perdagangan, 78

Pertukangan, 44 Perbengkelan, 21 Pertanian.

62 Wawancara dengan Lisa Farida, Kabid. Pengawasan pada tanggal 17
Februari 2017.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis

dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyaluran zakat dalam Bentuk Program Bantuan Alat

Kerja, tahap pertama yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh

dalam melakukan program yang dilaksanakan harus disetujui terlebih

dahulu oleh Dewan Pertimbangan Syariah yang tertuang dalam surat

Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, dan itu

berlaku untuk semua program.

2. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh

terhadap program Bantuan Alat Kerja dimulai sejak awal perencanaan

program hingga waktu laporan. Pihak Baitul Mal Aceh akan

membentuk tim yang akan melakukan monitoring terhadap program

Bantuan Alat-alat Kerja.

3. Pada tahun 2015, program ini sudah mencapai targetnya (output).

Output dari program adalah ini supaya tersedianya fasilitas alat kerja

untuk masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan, dengan harapan

supaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pada tahun

2015 Baitul sudah menyalurkan program ini kepada 607 usaha

masyarkat miskin, diantaranya 298 Industri Rumah Tangga, 166

Perdagangan, 78 Pertukangan, 44 Perbengkelan, 21 Pertanian. Pada

akhir tahun tim monitoring dan evaluasi akan berkunjung untuk

melihat dan mewawancarai mustahiq seberapa berguna bantuan

tersebut sekalian melihat perkembangan mustahiq.

4. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2015,

tim monitoring Baitul Mal Aceh menyimpulkan bahwa program

tersebut sudah berjalan dengan baik, namun dalam setiap kegiatan
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pasti ada kekurangan yang akan terus diperbaiki, setelah dievaluasi

ada beberapa hal yang mungkin harus dirubah diantaranya:

a. Penyaluran barang terlalu bervariasi membuat pihak pendataan

Baitul Mal Aceh kesulitan.

b. Proses pendataan harus dibatasi agar kouta tidak lebih

c. Untuk lebih mengkongkretkan yang mana alat kerja dengan yang

bukan.

4.2 Saran

1. Dalam proses penyaluran zakat, mungkin Baitul Mal Aceh juga bisa

membuat program untuk memberikan modal kepada mustahiq yang

belum memiliki usaha dan tidak memiliki modal yang cukup untuk

memulai usaha, namun memiliki skill dan keinginan untuk membuka

usaha.

2. Dalam proses monitoring dan evaluasi alangkah baiknya para tim

monev untuk terjun kelapangan lebih sering atau membuat tim

pendamping, supaya jika ada kekurangan dapat diperbaiki terus

menerus supaya bisa meningkatkan perkembangan mustahiq menjadi

lebih baik dan tingkat kesuksesan output yang lebih tinggi.

3. Dalam proses pendataan yang dijalankan, sebaiknya pihak Baitul Mal

Aceh harus lebih ketat dalam proses menyeleksi masyarakat yang

layak untuk program ini, ini supaya waktu verifikasi tidak banyak

yang tidak sesuai dengan data dan verifikasinya tidak memakan waktu

yang lama.
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