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JUDUL:
Implememtasi manajemen strategik syariah di organisasi pengelola zakat
ISI :

Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat dari segi kuantitas tidak diikuti
dengan perkembangan dari segi kualitas pengelolaan zakat. Berbagai macam
permasalahan yang timbul seperti : potensi dana zakat yang tidak terserap,
banyaknya OPZ yang tidak aktif, dan penyaluran dana zakat tanpa adanya rencana
strategi yang optimal sehingga tidak mampu menciptakan kemaslahatan di
masyarakat, oleh karenanya diperlukan rencana strategik dalam pengelolaan dana
zakat yang dihasilkan melalui proses manajemen strategik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rencana strategik di
masing-masing OPZ dihasilkan sebagai suatu landasan OPZ dalam mencapai
tujuannya, apakah sesuai dengan ideologi dan identitas dari masing-masing OPZ.
Selanjutnya bagaimanakah strategi yang dihasilkan dijadikan pedoman dalam
implementasi pengelolaan dana zakat, dan bagaimana proses perbaikan atau
evaluasi dari strategi yang telah ada dengan penambahan penerapan prinsip
syariah di setiap prosesnya sehingga dihasilkan mekanisme kerja pengelolaan
zakat yang optimal dan peningkatan kualitas pengelolaan dana zakat sehingga
mampu mencapai hasil akhir yaitu penciptaan kemaslahatan sebagai tujuan akhir
organisasi yang berlandaskan Islam..

Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa masing-masing OPZ telah
melakukan proses pembentukan rencana strategik yang bersumber dari tujuan
organisasi tiap OPZ melalui proses perumusan strategik, sehingga tercipta strategi
yang sesuai dengan ideologi setiap organisasi. Untuk mencapai tujuan yang telah
drencanakan strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai macam
program kerja yang tersusun dimana kekurangan atau kesalahan yang timbul dari
proses implementasi tersebut akan dievaluasi dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Penerapan manajemen strategik di OPZ yang diteliti, baik di Yatim
Mandiri dan BAZ Jatim dengan penambahan prinsip syariah di dalamnya telah
memberikan keuntungan yang nyata dalam proses pengelolaan dana zakat baik
dari sisi duniawi maupun rohani
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