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ABSTRAK 

SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 

 

NAMA            : MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR 

NIM             : 041411431151 

TAHUN PENYUSUNAN   : 2017-2018 

 

JUDUL           : 

Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi 

Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di 

Surabaya) 

ISI            : 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lembaga amil 

zakat nasional melakukan manajemen risiko operasionalnya. Penelitian mengenai 

manajemen risiko operasional didasarkan pada fenomena yang terjadi pada objek 

penelitian. 

Objek penelitian ini adalah tiga lembaga zakat nasional dengan kantor 

pusat di Surabaya, yang mana tiga lembaga zakat nasional adalah Yatim Mandiri, 

Nurul Hayat dan YDSF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Setelah wawancara, hasil penelitian dianalisis 

menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

Hasil penelitian yaitu, manajemen risiko operasional sudah dilakukan oleh 

tiga lembaga amil zakat nasional berupa identifikasi dan pengelolaan risiko. 

Terdapat 14 risiko yang teridentifikasi. Pada tahap pengukuran dan evaluasi risiko, 

yatim mandiri memiliki kemungkinan dan dampak risiko operasional kegagalan 

sistem dan kegagalan proses internal yang paling besar, YDSF memiliki 

kemungkinan dan dampak risiko operasional ancaman dari luar dan kegagalan 

mengelola manusia yang paling besar. Hampir seluruh penanganan risiko 

menggunakan strategi preventif, hanya satu risiko yang menggunakan strategi 

mitigasi. 

Kata kunci: Risiko, Zakat, Manajemen Risiko Operasional, Lembaga Amil 

Zakat Nasional 
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TITLE  : 

Operational Risk Management at National Zakat Institution (Case Study at 

National Zakat Institution Having Head Office in Surabaya) 

 

CONTENT  : 

 The purpose of this study is to know how the national zakat institution 

manage their operational risk. Things that needs to be reviewed in the operational 

risk management based on the phenomenon that occurs in the research objects. 

The objects of this research is three national zakat institution with head 

office in Surabaya, which three national zakat institution is Yatim Mandiri, Nurul 

Hayat and YDSF.  This research uses qualitative method with case study approach. 

After the interview, the results of the study were analyzed using descriptive data 

analysis techniques. 

The result of the research is that operational risk management has been 

done by three national zakat institutions in the form of identification and facing 

risk. There are 14 identified risks. At the stage of risk measurement and evaluation, 

Yatim Mandiri have the greatest probability and severity at operational risk 

impacts of system failure and internal failure, YDSF has the greatest probability 

and severity at risk impact of outside threats and the largest failure to manage 

humans. Almost all risk handling uses a preventive strategy, only one risk using a 

mitigation strategy. 

Keywords: Risk, Zakat, Operational Risk Management, National Zakat 

Institution 
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 العاليةوزارة البحوث التكنولوجية والتعليم 
 كلية اإلقتصادية و االتجارية جامعة إيرالنغا

 
 : اإلقتصاد اإلسالمي  شعبة   
 :...... رقم التسجيل 

 الملّخص
 بحث علمي خَريج اإلقتصاد اإلسالمي

 MUHAMMAD FITRAHUDDIN:  اسم          
 140400440010رقم القّيد       : 
 م7102 –م 7102سنة اإلعداد    : 

 الموضوع:
 إدارة ادلخاطر التشغيلية يف ادلعهد الوطين للزكاة

 المحتويات:
اذلدف من ىذا البحث ىو معرفة كيفية قيام مؤسسة الزامل الوطنية بإدارة ادلخاطر التشغيلية. يعتمد البحث يف 

 .إدارة ادلخاطر التشغيلية على الظاىرة اليت حتدث يف موضوع البحث
زكاة وطنية مع مكتب رئيسي يف سورابايا ، حيث توجد ثالث  اذلدف من ىذا البحث ىو ثالثة مؤسسات

يستخدم ىذا البحث  .YDSF و Nurul Hayat و Yatim Mandiri مؤسسات وطنية للزكاة ىي
طريقة نوعية مع هنج دراسة احلالة. بعد ادلقابلة ، مت حتليل نتائج الدراسة باستخدام تقنيات حتليل البيانات 

 .الوصفية
أن إدارة ادلخاطر التشغيلية مت تنفيذىا من قبل ثالث مؤسسات وطنية لزكاة أموال يف شكل نتيجة البحث ىو 

 Yatimسلاطر زلددة. يف ىذه ادلرحلة من قياس وتقييم ادلخاطر،  41حتديد اذلوية وإدارة ادلخاطر. ىناك 
Mandiri لية من أعظم، لديو إمكانية وتأثري ادلخاطر التشغيلية من فشل النظام وفشل العمليات الداخ

YDSF  لديهم امكانية وتأثري ادلخاطر التشغيلية التهديدات اخلارجية والفشل يف إدارة أعظم إنسان. تقريبا مجيع
 .التعامل مع ادلخاطر يستخدم اسرتاتيجيات وقائية ، رلرد خطر واحد باستخدام اسرتاتيجية التخفيف

. 
 المخاطر التشغيليت ، المعهذ الوطني لجيل الزكاةالكلماث المفتاحيت: المخاطر ، الزكاة ، إدارة 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

 

No. Arab Latin Keterangan  No. Arab Latin Keterangan 

 - ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 ţ ط 16

t (dengan 
titik di 

bawahnya) 

 ž ظ b - 17 ب 2
z (dengan 

topi di 
atasnya) 

 “ ع t - 18 ت 3

koma 
terbalik 

terletak di 
atas 

 ś ث 4
s (dengan titik 

di atasnya) 
 g غ 19

- 

 - f ف j - 20 ج 5

 ĥ ح 6
h (dengan titik 
di bawahnya) 

 q ق 21
- 

 - k ك kh - 22 خ 7

 - l ل d - 23 د 8

 ż ذ 9
z (dengan titik 

di atasnya) 
 m م 24

- 

 - n ن r - 25 ر 10

 - w و z - 26 ز 11

 - h ه/ه s - 27 س 12

 Apostrof „ ء sy - 28 ش 13

 ş ص 14
s (dengan titik 
di bawahnya) 

 y ي 29
- 

 ď ض 15
d (dengan titik 

di atasnya) 
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2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (  ّ ) ditulis rangkap. 

Contoh:      ditulis innahu 

3. Tā’marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, sepertisalat, zakat, dan sebagainya. 

 Contoh:  جما غت ditulis jamā’ah, .  مكتبت ditulis maktabah 

2. Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh:  مكتبب الجا معت ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 

4. Vokal Panjang (mad) 

Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta dammah 

(baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya;  الناس ditulis an-nās, الرحيم ditulis 

ar-rahīm,   المسلمون ditulis al-muslimūn 

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 

 ditulis syai-in qadīr شيءقير

6. Kata Sandang Alif+Lam 

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata 

(alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al. Sedangkan, bila diikuti oleh 

huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; رحمن  ditulis ar-rahmān  ل

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan penghubung 

dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-) 

 dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm بسم ا هلل ا لر حمه ا لر حيم  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kewajiban seorang muslim dalam menunaikan zakat tidak kalah pentingnya 

dengan kewajiban menunaikan sholat, seperti firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 43 : 

  َِ ِمِعٍ َع ٱىشَّٰ ٍَ ٱۡسَمُعْ٘ا  َٗ حَ  ٰ٘ َم َءارُْ٘ا ٱىزَّ َٗ حَ  ٰ٘ يَ ْ٘ا ٱىصَّ َُ أَقٍِ َٗ٣٤ 

    q   us s   t      tu      t    r   „     „ r r    „    

Artinya: 

43. “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 

yang rukuk.” 

dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (2009:119) mengenai firmannya “Tunaikanlah 

zakat” Mubarak bin Fudhalah meriwayatkan dari Hasan al-Basri, katanya: 

“Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak 

akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan sholat”. 

Zakat itu sendiri diperuntukkan bagi delapan kelompok yang berhak 

menerimanya diantaranya ialah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, 

Gharim, Fisabilillah, serta Ibnu Sabil berdasarkan pada firman Allah dalam surat 
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At-Taubah ayat 60 : 

قَبةِ  فًِ ٱىشِّ َٗ  ٌۡ َؤىَّفَِخ قُيُ٘ثُُٖ َُ ٱۡى َٗ َٖب  ٍۡ َِ َعيَ يٍِ َِ ٱۡىَعٰ َٗ  ِِ ِنٍ َضٰ ََ ٱۡى َٗ ُذ ىِۡيفُقََشآِء  َذقَٰ ب ٱىصَّ ََ  ۞إَِّّ

  ٌٞ ٌٌ َحِنٍ ُ َعيٍِ ٱَّللَّ َٗ  ِِۗ َِ ٱَّللَّ ٍِّ جٍِِوِۖ فَِشٌَضٗخ  ِِ ٱىضَّ ٱۡث َٗ  ِ فًِ َصجٍِِو ٱَّللَّ َٗ  َِ ٍ ٍِ ِش ٱۡىَغٰ َٗ٠٦ 

Inna  s  s    q tu      uq r ‟        s          „        „           u „      t  

qu u   u      r r q           r           s                 s s           r   t  -

                   u „    u        u    

Artinya : 

60. “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (2009:150), Ketika Allah 

menyebutkan keluhan dan celaan orang-orang munafik yang bodoh tersebut 

kepada Rasulullah yang berkaitan dengan pembagian zakat, Allah menjelaskan 

bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan 

hak pembagian itu kepada selain-Nya. Allah membaginya untuk mereka yang 

disebutkan di atas. 

Dalam tafsir tersebut dengan jelas dapat kita ketahui bahwa dalam 

pembagian zakat Allah-lah yang mengatur secara mutlak mengenai kelompok 

yang berhak menerima zakat, beberapa kelompok yang berhak menerima zakat 

adalah fakir dan miskin. Ibnu Jahir  dan beberapa ulama lain mengatakan, bahwa 

orang fakir adalah orang yang butuh, akan tetapi tidak mau meminta minta, 

sedangkan orang miskin adalah orang butuh, akan tetapi ia mau meminta minta. 

Q t      er  t :  “Orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit 

menahun, sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh namun badannya 

sehat. (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, 2009:150), BPS memandang kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 
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dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah 

garis kemiskinan. 

Zakat rupanya dapat menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah 

kemiskinan di suatu wilayah dengan adanya fakir dan miskin dalam kelompok 

yang berhak menerima zakat,  di Indonesia pihak yang berhak mengelola dana 

zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), 

serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah 

berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan 

fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada 

tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah 

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang selanjutnya apabila telah 

bersekala nasional dan telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS maka akan 

disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama No.333 Tahun 2015 Lembaga Amil Zakat Nasional ialah 

Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq dan sedekah dan 

dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar 

rupiah) per tahun. Terdapat 19 Lembaga Amil Zakat bersekala nasional yang telah 

mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional hingga pertengahan 

tahun 2018. Peneriamaan dan penyaluran zakat oleh BAZNAS setiap tahun pun 
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mengalami peningkatan, berikut data penerimaan dan penyaluran dana zakat 

mulai tahun 2012 hingga 2016 : 

Tabel 1.1 

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS pada Tahun 2012-

2016 

Tahun Penerimaan Penyaluran 

2012 Rp 40.387.972.149 Rp 36.019.079.930 

2013 Rp 50.741.735.215 Rp 45.068.566.496 

2014 Rp 69.865.506.671 Rp 64.265.141.159 

2015 Rp 82.272.643.293 Rp 66.766.033.369 

2016 Rp 97.637.657.910 Rp 67.727.019.807 

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 

BAZNAS dan LAZNAS dapat kita ketahui merupakan dua organisasi 

pengelola zakat yang berskala nasional, apabila BAZNAS dikelola oleh 

pemerintah, LAZNAS dikelola oleh masyarakat, dari 19 LAZNAS yang ada, 4 

diantaranya memiliki kantor pusat yang berada di Surabaya, Jawa timur. Sisanya 

terletak Jakarta, dan sebagaian kecil Bandung, LAZNAS yang memiliki kantor 

pust di Surabaya dipilih untuk diteliti karena selain memiliki jumlah LAZNAS 

yang berkantor pusat lebih dari satu selain Jakarta, yang mana Jakarta merupakan 

ibu kota negara Indonesia sehingga wajar apabila LAZNAS membuka kantor 

pusatnya di ibu kota, Surabaya juga dipilih karena memiliki presentase jumlah 

penduduk miskin yang selalu menurun setiap tahunnya, yang mana kita ketahui 

sebelumya kemiskinan dan zakat memiliki hubungan yang erat, tidak dapat 

dipungkiri juga bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan. Berikut data lima kota 

dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur: 
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Tabel 1.2 

Lima Kota dengan Persentase Kemiskinan Terendah di Jawa Timur pada 

Tahun 2015-2017 

No. Kota Tahun 

2015                    2016                   2017 

1. Batu  4,71 4,48 4,31 

2. Surabaya 5,82 5,63 5,39 

3. Madiun 4,89 5,16 4,94 

4. Malang 4,6 4,33 4,17 

5. Mojokerto 6,16 5,73 5,73 

Sumber: BPS 

 Surabaya walaupun persentase penduduk miskinnya masih lebih besar 

daripada Batu, Malang dan Madiun namun setiap tahunnya mengalami konsistensi 

penurunan persentase kemiskinan dan di Surabaya terdapat 4 kantor pusat 

LAZNAS. Penelitian nantinya akan dilaksanakan pada 3 diantara 4 LAZNAS 

yang ada di Surabaya, alasan dipilihnya ketiga LAZNAS tersebut dikarenakan 

karakteristik yang dianggap unik dan dapat dijadikan gambaran secara umum 

LAZNAS yang lainnya, ketiga LAZNAS tersebut ialah Yatim Mandiri, Nurul 

Hayat dan YDSF. Yatim Mandiri dipilih karena penghimpunan zakatnya 

menduduki lima besar teratas pada tahun lalu, sedangkan Nurul Hayat pada tahun 

lalu memenangkan BAZNAS Awards kategori LAZNAS dengan pertumbuhan 

zakat infaq dan sadaqah terbaik, dan YDSF merupakan laznas yang pertama kali 

berdiri dibandingkan LAZNAS yang lain, yaitu sejak tahun 1987. 

Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta Hak Amil, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, berbeda dengan LAZNAS 
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yang biaya operasionalnya tidak ditanggung oleh anggaran pendapatan dan 

belanja negara, sehingga kebijakan dalam menentukan besarnya biaya operasional 

serta sumber biaya operasional antar LAZNAS berbeda antara LAZNAS satu 

dengan lainnya berdasarkan kebijakan masing masing, Biaya Operasional menurut 

Jusuf (2008:33) adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produk 

perusahaan teteapi berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-

hari. Secara umum, biaya operasional dapat diartikan sebagai biaya yang terjadi 

dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam 

satuan uang. Biaya operasi sering disebut juga sebagai biaya usaha. 

Manusia mengalami ketidakpastian, ketidakpastian tersebut diantaranya 

kapan hari kiamat akan datang, kapan hujan akan turun, apa yang ada dalam rahim 

seorang ibu, ketidakpastian akan hasil dari usaha yang dilakukan, serta 

ketidakpastian akan kematian, sesungguhnya semua yang terjadi merupakan 

kehendak dari Allah, seperti dalam surat Al-Luqman ayat 34: 

ٌُ ٱىضَّب` َ ِعَْذُٓۥ ِعۡي َُّ ٱَّللَّ بَرا إِ ٍَّ ب رَۡذِسي َّۡفٞش  ٍَ َٗ  ًِِۖ ب فًِ ٱۡۡلَۡسَحب ٍَ  ٌُ ٌَۡعيَ َٗ َش  ٍۡ ُه ٱۡىَغ ٌَُْزِّ َٗ َعِخ 

ٌٌ َخجٍُِشُۢ   َ َعيٍِ َُّ ٱَّللَّ  إِ
ُۚ
ُ٘د َُ ب رَۡذِسي َّۡفُشُۢ ثِأَيِّ أَۡسٖض رَ ٍَ َٗ  ٤٣رَۡنِضُت َغٗذاِۖ 

I         „       „   us s  „   t       u      u     s          „   u        

 r             t  r      su        t  s  u               t  r      su -   „     

 r    t   t u             „    u        r u    

Artinya: 

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 

Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 

yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
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di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.  

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 (2009:796), Ini merupakan 

kunci-kunci keghaiban yang hanya menjadi otoritas ilmu Allah, tidak seorangpun 

yang mengetahuinya kecuali setelah diberitahukan oleh Allah. Pengetahuan 

tentang hari kiamat tidak diketahui oleh seorang nabi yang diutus pun serta tidak 

pula oleh malaikat yang terdekat pun. Demikian pula turunnya hujan tidak dapat 

diketahui kecuali oleh Allah. Akan tetapi, jika Dia memerintahkan-Nya, Dia 

mengajarkan hal itu kepada Malaikat yang diberi tugas melaksanakannya dan 

makhluk-makhluk yang dikehendaki-Nya. Begitu juga tidak ada yang mengetahui 

selain-Nya tentang apa yang terdapat di rahim dan yang Dia kehendaki untuk 

menciptakannya. Akan tetapi, jika Dia memerintahkan untuk menjadikannya laki-

laki, wanita, celaka, dan bahagia, maka para malaikat yang bertugas 

melaksanakannya dan orang-orang yang dikehendaki-Nya juga dapat mengetahui. 

Demikian pula tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang akan 

diusahakannya besok di dunia dan di akhiratnya. 

Ketidakpastian yang ada akan menimbulkan risiko, risiko itu sendiri 

adalah adalah suatu akibat yang akan dihadapi atas pilihan yang mengandung 

ketidakpastian yang berpotensi menghasilkan dampak negatif yang dapat 

merugikan pihak pengambil keputusan (Wahyudi dkk, 2013:4). Risiko senantiasa 

melekat pada usaha-usaha yang dilakukan, tanpa terkecuali usaha yang dilakukan 

oleh Lembaga Amil Zakat Nasional, berdasarkan Zakat Core Principal (ZCP) 

yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional pada 

World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul Turki, pada 23 Mei 

2016, terdapat empat risiko dalam pengelolaan zakat yaitu, risiko transfer antar 

negara, risiko reputasi, risiko pendistribusian dan risiko operasional. salah satu 

risiko dari empat yang ada adalah risiko operasional dimana risiko ini berkaitan 

dengan dengan kesalahan dalam pengelolaan internal, kesalahan sumber daya 

manusia, kegagalan pada sistem dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat 

mempengaruhi operasional, dalam hal ini adalah operasional lembaga pengelolaan 

zakat. 
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Risiko operasional merupakan t pe r s  o      p      ”tu ”    u  p      

sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya (M. Hanafi, 2012:94). 

Sangat dimungkinkan bahwa lembaga amil zakat nasional sudah mengenali risiko 

operasional namun dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, lembaga amil 

zakat sudah lama mengenali kemungkinan kurangnya penerimaan dana zakat, 

kesalahan pencatatan, sistem pengawasan yang kurang memadahi, kegagalan 

sistem komputer dan lain sebagainya namun belum dapat menanganinya secara 

maksimal, terlebih lembaga amil zakat nasional memiliki kewenangan tersendiri 

untuk mengatur biaya operasionalnya, karena sifat pengelolaan biaya operasional 

Lembaga Amil Zakat Nasional yang independen, efek paling buruk yang bisa 

terjadi apabila terdapat kesalahan dalam operasional adalah gagal beroperasinya 

Lembaga Amil Zakat itu sendiri, oleh karenanya manajemen risiko operasional 

yang baik dirasa perlu dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang 

akan terjadi pada kegiatan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan 

penelitian berjudul Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat 

Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor 

Pusat di Surabaya), strategi studi kasus dipilih karena nantinya peneitian ini 

terkait dengan pertanyaan how atau bagaimana, serta penulis hanya memiliki 

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus 

penelitian yang terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan 

nyata. 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah : 

Bagaimana Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional 

yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko operasional 

di lembaga amil zakat nasional yang berkantor pusat di Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti melalui penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi atau pengetahuan yang mengkaji tentang 

manajemen risiko operasional pada lembaga amil zakat kepada civitas 

akademik maupun masyarakat umum. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rekomendasi kepada lembaga 

amil zakat lainnya dalam melaksanakan manajemen risiko operasional. 

1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan 

gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang dilakukan, berikut sistematika 

skripsi: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
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Bab satu berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dalam 

melakukan penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua berisi tinjauan pustaka menjelaskan mengenai landasan teori yang 

menjadi bahan dasar dan acuan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta disampaikan 

kerangka kerangka berpikir peneliti. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab tiga berisi pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode 

penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab empat berisi tentang pemaparan hasil dan analisis dari penelitian yang 

meliputi gambaran umum subyek dan obyek penelitian, serta hasil data yang 

diperoleh peneliti. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan, serta saran bagi pihak pihak yang 

terlibat baik sebelum maupun sesudah penelitian dilakukan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini namun 

masih memiliki perbedaan, diantaranya : 

1. FACHRI AKBAR  2016   erju u  “A    s s Proses M   je e  R s  o 

Oper s o       BNI S  r    KC M  ro Ru   ut Sur     ”  Meto e      

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan 

analisis proses manajemen risiko operasional di BNI Syariah KC Mikro 

Rungkut peneliti menemukan pada tahapan  analisis risiko, BNI Syariah 

KC Mikro Rungkut tidak menyusun risk register yang didalamnya terdapat 

perhitungan composite risk index (CRI) dan membuat matriks risiko 

seperti yang dikemukakan Wahyudi, dkk (2013: 69-70). BNI Syariah KC 

Mikro Rungkut seharusnya membuat matriks risiko, agar tidak mengalami 

kesulitan dalam menguantifikasi dan mengukur risiko, sehingga BNI 

Syariah KC Mikro Rungkut dapat mengelola risiko sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. 

2.  UKIR TRANGJI ANI  2008   erju u  “M   je e  R s  o 

Operasional CV Bimandiri di Lembang, Kabupaten Bandung Propinsi 

J    B r t” Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko operasional yang 

teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi risiko sistem, proses, SDM 

dan risiko eksternal. Penanganan risiko berdasarkan nilai status risiko 

diutamakan untuk komoditi tomat dibandingkan dengan keempat komoditi 
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lainnya. Alternatif penanganan risiko dengan mitigasi atau detect and 

monitor dilakukan untuk : a) risiko sistem, SDM, proses dan eksternal 

pada tomat, b) risiko sistem dan eksternal pada kol, c) risiko sistem, proses 

dan eksternal pada lettuce head, dan d) risiko sistem, proses dan eksternal 

pada cabai merah. Penanganan risiko secara low control dapat dilakukan 

untuk risiko yang memiliki nilai kemungkinan dan dampak risiko yang 

rendah, yaitu: a) risiko sistem dan SDM pada kentang, b) risiko proses dan 

SDM pada kol, c) risiko SDM pada lettuce head, dan d) risiko SDM pada 

cabai merah. 

3. ERSHANDI PRIMANTARA  2016   erju u  “A    s  Pe e tu   

Probabilitas Dan Dampak Risiko Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten 

Gresik Dengan Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP)”  Meto e 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik Analytical 

Hierarchi Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

dengan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) terhadap kriteria risiko 

reputasi dan kehilangan muzaki, kriteria risiko operasional dan kriteria 

risiko penyaluran, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah 

: 

A. Kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki merupakan kriteria 

yang probabilitasnya paling sering terjadi. 

B. Kriteria risiko operasional merupakan kriteria yang memiliki dampak 

paling besar apabila terjadi. 
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C. Pada kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki, sub kriteria yang 

memiliki probabilitas paling sering terjadi dan sub kriteria yang 

memiliki dampak paling besar adalah risiko tidak ada dukungan dari 

institusi yang sama yang berada di wilayah lain. 

D. Pada kriteria risiko operasional, sub kriteria yang memiliki probabilitas 

paling sering terjadi dan sub kriteria yang memiliki dampak paling 

besar adalah risiko data mustahik yang tidak valid. 

E. Pada kriteria risiko penyaluran, sub kriteria yang memiliki probabilitas 

paling sering terjadi adalah ketidaksesuaian area penyaluran dana 

antara muzaki dan amil zakat,sedangkan sub kriteria yang memiliki 

dampak paling besar adalah risiko target mustahik yang tidak 

kooperatif. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

 

Nama Tahun Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Fachri 

Akbar 

2016 Analisis 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

Operasional 

di BNI 

Syariah KC 

Mikro 

Rungkut 

Surabaya 

Pada tahapan  

analisis risiko, BNI 

Syariah KC Mikro 

Rungkut tidak 

menyusun risk 

register yang 

didalamnya terdapat 

perhitungan 

composite risk index 

(CRI) dan membuat 

matriks risiko. 

Analisis 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

Operasional 

Obyek 

yang 

diteliti 

Wukir 

Trangj

iwani 

2008 Manajemen 

Risiko 

Operasional 

CV 

Bimandiri di 

Lembang, 

Bandung 

Propinsi 

Jawa Barat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

risiko operasional 

yang teridentifikasi 

dapat 

dikelompokkan 

menjadi risiko 

sistem, proses, SDM 

dan risiko eksternal. 

Analisis 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

Operasional 

Obyek 

yang 

diteliti 

Ershan

di 

Prima

ntara 

2016 Analisa 

Penentuan 

Probabilitas 

dan Dampak 

Risiko Pada 

LAZ di 

Kabupaten 

Gresik 

Dengan 

Teknik 

 AHP ” 

Terdapat 6 kriteria 

risiko yang 

menjelaskan pada 

masing 

masingkriteria 

mengenai besaran 

dampak dan 

kemungkinan 

Analisis 

Risiko Pada 

Lembaga 

Amil Zakat 

Analisis 

Proses 

Manajeme

n Risiko 

Operasion

al LAZ 

Sumber:Hasil Penelitian Sebelumnya 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Lembaga Amil Zakat 
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Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa lembaga amil zakat 

       “Le      A    Z   t      se   jut      s     t LAZ         e      

yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pen  str  us         pe      u         t ”        pr  t       e               t 

juga melakukan pengelolaan terhadap dana infaq/ sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya (DSKL) seperti wakaf. 

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat pada pasal 18 ayat 2 syarat pembentukan LAZ adalah : 

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang  

pendidikan,dakwah, dan sosial; 

b. berbentuk lembaga berbadan hukum; 

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 

d. memiliki pengawas syariat; 

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya; 

f. bersifat nirlaba; 

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; 

dan 

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 

 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarakan regulasi yang 

mengatur perihal Lembaga Amil Zakat yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 

333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil 
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zakat, dalam regulasi ini terdapat tiga skala pada Lembaga Amil Zakat yaitu 

nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Dalam peraturan tersebut juga 

menyebutkan bahwa LAZ nasional (LAZNAS) ialah Lembaga Amil Zakat yang 

sanggup menghimpun zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan 

lainnya minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun, LAZ 

Provinsi ialah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq dan 

sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.20.000.000.000,- (dua 

puluh milyar rupiah) per tahun, LAZ Kabupaten/ Kota ialah Lembaga Amil Zakat 

yang sanggup menghimpun zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan 

lainnya minimal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun. 

2.2.2. Manajemen 

Ada berbagai macam pengertian mengenai istilah manajemen, R. Tery 

dalam Amrullah (2004:7) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses 

yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Koontz dan Weihrich (2012:3) 

menyebutkan bahwa manajemen adalah proses merancang dan mempertahankan 

lingkungan dimana individu-individu bekerja secara berkelompok dan efisien 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Beberapa pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah pada surat As-Sajadah 

ayat 5 : 

 ٍِّ ۡقَذاُسُٓۥٓ أَۡىَف َصَْٖخ  ٍِ  َُ ًٖ َمب ۡ٘ ِٔ فًِ ٌَ ٍۡ ٌَّ ٌَۡعُشُج إِىَ بِٓء إِىَى ٱۡۡلَۡسِض صُ ََ َِ ٱىضَّ ٍِ َش  ٍۡ ب ٌَُذثُِّش ٱۡۡلَ ََّ

  َُ ٗ  ٥رَُعذُّ
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 u     ru    r      s s   ‟        r    u      ‟ruju             u         

  q  ru        s   t  -     t ‟u         

 

Artinya: 

 

5. Dia mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian ia (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu. 

 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah 

pengatur alam (manager). Keteraturan alam semesta ini merupakan bukti 

kebesaran Allah swt dalam mengelola seluruh alam beserta isinya. 

2.2.2.1. Fungsi Manajemen 

Seiring perkembangan jaman fungsi manajemen dirumuskan menjadi 4 

fungsi yang mencakup: 

1. Perencanaan (planning) 

Menurut Solihin (2009:63) Perencanaan adalah suatu proses menentukan pada 

awal berbagai tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan 

datang. Antara kegiatan perencanaan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai 

digambarkan terdapat jeda waktu (time lag), dimana semakin panjang rencana 

yang dibuat maka jeda waktu antara perencanaan dengan tujuan akhir yang ingin 

dicapai semakin besar dan derajat kepastian pencapaian hasil tersebut semakin 

menurun. Pengertian tersebut sejalan denga firman Allah dalam surat Al-Insyirah 

ayat 7 : 

 ٧فَئَِرا فََشۡغَذ فَٲَّصۡت  

F       r  „t     s   

Artinya: 
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7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

 

Ayat tersebut diatas secara jelas menyatakan bahwa apabila telah selesai 

urusan sebelumnya maka kita harus sungguh-sungguh mengerjakan urusan yang 

lainnya, hal ini sangat tepat dengan pengertian mengenai perencanaan, dapat kita 

ketahui bawasannya rencana adalah serangkaian peristiwa yang secara runtut telah 

disusun sedemikian rupa. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Menurut Amrullah (2004:13) pengorganisasian merupakan proses 

pendelegasian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan 

secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk mencapai tujuan. 

Pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103: 

َل  َٗ ٍٗعب  َِ ِ َج ْ٘ا ثَِحۡجِو ٱَّللَّ َُ ٱۡعزَِص ٌۡ أَۡعَذآٗء َٗ ٌۡ إِۡر ُمْزُ ُن ٍۡ ِ َعيَ َذ ٱَّللَّ ََ ٱۡرُمُشْٗا ِّۡع َٗ  
ُۚ
قُْ٘ا  رَفَشَّ

َِ ٱىَّْبِس فَأَّقَزَ  ٍِّ ٌۡ َعيَٰى َشفَب ُحۡفَشٖح  ُمْزُ َٗ ب  ّٗ َٰ٘ ِٔۦٓ إِۡخ زِ ََ ٌۡ فَأَۡصجَۡحزٌُ ثِِْۡع َِ قُيُ٘ثُِن ٍۡ ُمٌ فَأَىََّف ثَ

ٌۡ ءَ  ُ ىَُن ُِ ٱَّللَّ ىَِل ٌُجٍَِّ َٖبِۗ َمَزٰ ْۡ ٍِّ  َُ زَُذٗ ٖۡ ٌۡ رَ زِِٔۦ ىََعيَُّن  ٣٦٤اٌَٰ

Wa„t s                 j    „  -     t   rr q       ur    „  t       „     u     

 u tu   „  „                   qu     u    „ s   tu      „  t              

   u tu  „    s      u r t  -        r    „  -q    u                  

 u      u    u    u     t        „     u  t  t         

 

Artinya: 

 

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 

kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. 
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Kata “dan janganlah kamu bercerai berai” pada ayat tersebut cukup 

menggambarkan bagaimana perorganisasian yang baik, terlebih lagi Allah 

menyeru untuk selalu berpegang teguh kepada agama. 

3. Pengarahan (leading) 

Menurut Koontz (2012:27) pengarahan adalah mempengaruhi karyawan untuk 

berkontribusi di organisasi dan tujuan kelompok. Hampir semua manajer akan 

mengakui bahwa masalah paling penting yang timbul adalah masalah karyawan, 

seperti masalah keinginan, sikap sebagai individu dan dalam grup. Pengertian 

tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 30 : 

ِ ٌُۡفِضُذ فٍَِٖب ٍَ ْا أَرَۡجَعُو فٍَِٖب  ٓ٘  قَبىُ
ِۖ
ئَِنِخ إًِِّّ َجبِعٞو فًِ ٱۡۡلَۡسِض َخيٍِفَٗخ

ٓ يَٰ ََ إِۡر قَبَه َسثَُّل ىِۡي َٗ 

ٌَۡضفِ  َٗ  َُ ٘ َُ ب َل رَۡعيَ ٍَ  ٌُ ًٓ أَۡعيَ ُس ىََلِۖ قَبَه إِِّّ ُّقَذِّ َٗ ِذَك  َۡ ُِ َُّضجُِّح ثَِح َّۡح َٗ بَٓء  ٍَ  ٤٦ُل ٱىذِّ

     q    r   u             t        j ‟  u       r        fah(tan)   q     t j„  u      

   - us   u          s   u      (a), wanahnu nusabbihu bihamdika 

wanuqaddisu lak(a)  q            „   u      „t         

 

Artinya: 

 

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bawasannya Allah kan menjadikan manusia 

sebagai khalifah di muka bumi, khalifah itu sendiri memiliki arti pemimpin, 

walaupun dipertanyakan oleh malaikat mengenai keputusan tersebut, namun 

sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak malaikat ketahui. 

4. Pengendalian (controlling) 
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Suatu proses untuk memastikan adanya hasil yang efisien dan pencapaian 

tujuan perusahaan. Pengendalian mencakup menetapkan berbagai standar dan 

tujuan, membandingkan hasil sesungguhnya dengan perencanaan, mendorong 

keberhasilan dan mengoreksi berbagai kesalahan. Pengertian tersebut sejalan 

dengan firman Allah dala surat At Tahrim ayat 6: 

َٖب  ٍۡ ٱۡىِحَجبَسحُ َعيَ َٗ قُُ٘دَٕب ٱىَّْبُس  َٗ ٌۡ َّبٗسا  يٍُِن ٕۡ أَ َٗ  ٌۡ ْا أَّفَُضُن ٓ٘ ُْْ٘ا قُ ٍَ َِ َءا َب ٱىَِّزٌ ٓأٌَُّٖ ئَِنخٌ ٌَٰ
ٓ يَٰ ٍَ

  َُ ُشٗ ٍَ ب ٌُۡؤ ٍَ  َُ ٌَۡفَعيُ٘ َٗ  ٌۡ َشُٕ ٍَ بٓ أَ ٍَ  َ َُ ٱَّللَّ  ٠ِغََلٞظ ِشَذاٞد لَّ ٌَۡعُص٘

  „   u                 q     us  u          u    r     q u u      s u 

     j r tu            „   tu       u  s     u        s               r  u  

     „          u   r       

 

Artinya: 

 

6.Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

Kaitan ayat tersebut dengan pengendalian adalah dalam perihal 

mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam neraka, tentu pengertian 

tersebut dapat dimaknai secara luas termasuk pada aspek pengendalian dalam 

konteks manajemen. 

2.2.3. Risiko 

Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan 

      r s  o        “Pote s   eru          t terj       su tu per st    terte tu ”  

Dalam bidang perbankan islam, definisi risiko adalah suatu akibat yang 

akan dihadapi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi 
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menghasilkan dampak negatif yang dapat merugikan pihak pengambil keputusan 

(Wahyudi dkk, 2013:4) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko 

merupakan suatu hal yang belum terjadi dan apabila terjadi dapat menimbulkan 

kerugian, sesuatu dikatakan risiko apabila memiliki karakteristik yaitu belum 

terjadi dan apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian. 

2.2.3.1. Risiko dalam Islam 

Dalam  Islam, risiko merupakan kehendak dari Allah. Segala hal yang 

terjadi kepada manusia merupakan ketentuan Allah SWT. Seperti dalam firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Wahyudi, dkk (2013: 15) menjelaskan tidak ada satu pun yang bisa 

menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami 

keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri 

merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan. Oleh karenanya, 

Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko. 

 Selain itu dalam Islam juga diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Hal itu bertujuan untuk meminimalkan dan 

mengelola risiko yang ada dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam Islam 

kita dilarang untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang dapat merugikan 

diri sendiri (Wahyudi dkk, 2013:17). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam 

Surat Al-Baqarah Ayat 195 : 

 َُ َ ٌُِحتُّ ٱۡى َُّ ٱَّللَّ  إِ
ُۚ
ْا ٓ٘ أَۡحِضُْ َٗ يَُنِخ  ٖۡ ٌۡ إِىَى ٱىزَّ ِذٌُن ٌۡ َل رُۡيقُْ٘ا ثِأَ َٗ  ِ أَّفِقُْ٘ا فًِ َصجٍِِو ٱَّللَّ َٗ  َِ ۡحِضٍِْ

٣٩٥ 
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       q     s                 tu q     „     u     t t   u    t         s     

           u    u   u s         

 

Artinya: 

 

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

 

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (2009:371) 

mengenai firman Allah “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan” Samak bin Harb meriwayatkan dari an-Nu‟         B s  r: 

“Ayat ini mengenai seseorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia yakin 

bahwa tidak akan diampuni, maka ia pun mencampakkan dirinya sendiri ke 

dalam kebinasaan. Artinya, ia semakin berbuat dosa hingga binasa” 

 

Berdasarkan tafsir ayat tersebut apabila dikaitkan dengan risiko yang dapat 

menimbulakan kerugian maka sesungguhnya manajemen risiko yang baik 

diperlukan agar dapat menghindari potensi terjadinya kerugian yang dapat 

menimbulkan kebinasaan. 

2.2.3.2. Risiko Operasional 

M. Hanafi (2012:94) mendefinisikan bahwa risiko operasional sebagai 

risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau 

dari kejadian eksternal. Nampak bahwa definisi tersebut mencangkup hal yang 

sangat luas. Tetapi pengelompokan semacam itu bermanfaat karena memberikan 

pengetahuan mengenai sumber-sumber risiko operasional. Penjabaran dari definisi 

tersebut adalah : 

1. Kegagalan Proses Internal 

Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan 

dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Beberapa 

contoh risiko tersebut adalah: 
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A. Kesalahan transaksi. 

B. Pengawasan yang kurang memadahi. 

C. Risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, atau 

dokumentasi yang salah. 

D. Pelaporan yang kurang memadahi sehingga kepatuhan terhadap 

peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. 

2. Risiko kegagalan mengelola manusia (karyawan) 

Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan namun juga 

merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko dari 

karyawan tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa 

contoh risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia 

adalah: 

A. Terlalu tergantung pada karyawan kunci. 

B. Kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan 

atau kurang pengalaman dari karyawan. 

C. Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan tersebut 

melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah otoritasnya 

ataupun dapat menggelapkan uang perusahaan. 

Risiko manusia tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempunyai 

kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan terhadap 

karyawannya. 

3. Risiko sistem 
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Sistem teknologi bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

organisasi, di lain pihak, sistem tersebut akan memunculkan risiko 

baru bagi organisasi, jika perusahaan terlalu bergantung pada sistem 

komputer, misal, maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan 

komputer akan semakin tinggi. Beberapa risiko yang muncul berkaitan 

dengan sistem adalah: 

A. Sistem keamanan yang kurang baik (misal, bisa dimasuki hacker) 

B. Kerusakan data. 

C. Kesalahan pemrograman. 

D. Penggunaan teknologi yang belum teruji. 

E. Terlalu mengandalkan model tertentu. 

4. Risiko eksternal 

Berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan 

beraada di luar pengendalian organisasi. Kejadian tersebut biasanya 

jarang terjadi namun memiliki dampak yang begitu besar. 

 Berdasarkan beberapa pengertian mengenai risiko operasional dan 

cakupannya dapat disimpulkan bahwa risiko operasional sangatlah luas, bukan 

tidak mungkin sifat risiko operasional tersebut mengikuti karakteristik lembaga 

amil zakat yang akan diteliti nantinya. 

2.2.4. Manajemen Risiko 

Wahyudi, dkk (2013: 59) mendefinisikan manajemen risiko adalah sebuah 

proses, di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang 

untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Sedangkan menurut Kountur 
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(2008:22) Manajemen risiko adalah suatu metode yang biasa digunakan oleh 

perusahaan untuk melakukan penanganan terhadap risiko-risiko yang akan 

dihadapi oleh perusahaan. M. Hanafi (2012:9) menyatakan bahwa manajemen 

risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini. 

1. Identifikasi risiko 

2. Evalusai dan pengukuran risiko, dan 

3. Pengelolahan risiko 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian 

proses diantaranya yaitu identidikasi, evaluasi dan pengukuran serta pengelolahan 

atau penanganan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. 

2.2.4.1. Identifikasi Risiko 

Proses manajemen risiko dimulai dengan proses identifikasi risiko, M. 

Hanafi (2012:10) menyatakan Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi 

risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Kountur (2008:46), 

menjelaskan bahwa dalam melakukan proses identifikasi risiko terdapat tujuh 

langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini merupakan suatu proses yang 

disebut dengan proses identifikasi risiko. Langkah-langkah dalam proses 

identifikasi risiko adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Unit Risiko 

Proses manajamnen risiko dimulai dengan menentukan unit di dalam  

suatu organisasi dimana risiko akan diidentifikasi yang disebut dengan  

unit risiko. Semua risiko yang ada pada unit tersebut merupakan tanggung 

jawab dari pimpinan unit risiko tersebut. 
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2. Memahami Proses Bisnis 

Proses bisnis merupakan gambaran alur dari aktivitas yang terjadi di  

dalam suatu unit bisnis dalam menghasilkan produk atau jasa. Dengan 

memahami proses bisnis, kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang 

ada pada suatu unit. Proses bisnis terdiri dari dua aktivitas yaitu aktivitas- 

aktivitas utama dan aktivitas-aktivitas pendukung. 

3. Menetukan Aktivitas Krusial 

Setelah memahami proses bisnis dari suatu unit risiko, langkah  

selanjutnya adalah menentukan aktivitas yang krusial dari aktivitas  utama 

dan aktivitas pendukung. Suatu aktivitas dikatakan krusial apabila unit 

risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa karena aktivitas yang 

bersangkutan terganggu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu 

sebabnya aktivitas tersebut dikatakan krusial karena sangat menentukan 

keberhasilan produk atau jasa yang dihasilkan. Sebaliknya, jika aktivitas 

tersebut tidak berjalan dengan semestinya, tetapi tidak berpengaruh pada 

produk atau jasa maka hal itu disebut aktivitas yang tidak krusial. 

4. Menentukan Barang dan Orang 

Setiap aktivitas akan melibatkan barang dan orang, atau bisa saja hanya 

melibatkan orang. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang. 

Sedangkan barang adalah semua peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan untuk aktivitas selain manusia. Dalam langkah ini perlu 

diidentifikasi barang-barang apa saja yang ada dalam aktivitas krusial dan 

siapa saja orang yang terlibat dalam aktivitas krusial tersebut. 
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5. Menentukan Bentuk Kerugian 

Terdapat bebebrapa bentuk kerugian yang dapat terjadi pada orang atau 

barang. Pada tahapan ini perlu ditentukan kerugian apa yang dapat terjadi 

pada barang dan orang yang berada pada aktivitas krusial. 

6. Menentukan Penyebab Kerugian 

Risiko jika dikategorikan menurut penyebabnya dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko  

keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga, perubahan 

nilai tukar, dan perubahan tingkat bunga. Sedangkan risiko operasional 

adalah risiko yang disebabkan oleh manusia, teknologi, dan alam. Sangat 

penting untuk mengetahui penyebab risiko, karena dapat berguna untuk 

menentukan cara penanganan risiko yang baik. 

7. Membuat Daftar Risiko 

Daftar risiko berisi dua hal penting yaitu pernyataan risiko dan penyebab 

risiko. Risiko harus dinyatakan dengan benar, jangan sampai yang 

dinyatakan adalah masalah bukan risiko. Selain itu, dalam daftar risiko 

perlu dicantumkan penyebab-penyebab risiko jika diketahui penyebabnya. 

Setelah semua risiko tersebut teridentifikasi dan daftar risiko telah dibuat 

proses selanjutnya adalah pengukuran risiko-risiko yang sudah ada pada 

daftar risiko. 

2.2.4.2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko 

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan 

lebih baik. Risiko akan lebih mudah dikendalikan jika kita memperoleh 
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pemahaman yang lebih baik. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk 

„ e  u ur‟ r s  o terse ut  (M. Hanafi, 2012:10). Pengukuran risiko adalah suatu 

proses untuk menghasilkan apa yang disebut dengan status risiko dan peta risiko 

(Kountur, 2008:28). Salah satu indikator apakah suatu perusahaan telah 

melaksanakan manajemen risiko dengan benar dan profesional adalah jika setiap 

unit di dalam perusahaan memiliki peta risiko dan ada status risikonya  (Kountur, 

2008:29). Peta risiko adalah gambaran tentang posisi risiko pada suatu peta dari 

dua sumbu yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal 

menggambarkan probabilitas, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan  

dampak  (Kountur,  2008:107). 

Alijoyo (2004:53) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat menilai risiko 

dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Metodologi penilaian kualitatif 

apabila risiko yang terjadi tidak memungkinkan untuk di ukur dalam hitungan 

metrik, data untuk penilaian kuantitatif tidak tersedia, dan biaya proses penilaian 

kuantitatif sangat besar. Penilaian kuantitatif membutuhkan model matematis 

yang membutuhkan kualitas dari data dan asumsi yang mendukung dan paling 

relevan. Untuk melakukan penilaian kuantitatif sebuah entitas dapat menggunakan 

matriks penilaian sebagai berikut : 
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Dampak (severity) 

 

                 Kontijensi             Primer 

 

                 Pemantauan       Pengawasan 

                    Tinjauan 

  Kemungkinan (Probability) 

Sumber: Alijoyo, Antonius Alijoyo. 2006. Enterprise risk management: 

Pendekatan Praktis. Edisi kedua. Jakarta: PT. Ray Indonesia. Hal 51 

Gambar 2.1 

Matriks Penilaian Risiko 

Gambar 2.1 merupakan contoh matriks penilaian risiko dengan pendekatan 

probability dan severity yang biasa disebut qualitative approach. 

Keterangan: 

1. Kontijensi: Membutuhkan adanya rencana kontijensi yang telah teruji 

untuk menjawab situasi berisiko terjadi. Kontijensi itu sendiri memiliki 

arti suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai 

diperolehnya laba atau rugi suatu perusahaan. 

2. Primer: Risiko-risiko yang harus mendapatkan perhatian serius dari para 

manajemen puncak khususnya agar dapat meminimalkan kemungkian dan 

dampak terjadi. 

3. Pemantauan dan Tinjauan: Membutuhkan informasi teratur menjaga risiko 

risiko ini pada level yang dapat diterima, beserta penanggungjawab yang 

ditugaskan memperhatikan informasi ini. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



31 
 

 
 

4. Pengawasan: Diperlukan pengendalian internal secara teratur untuk 

menjaga tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan segala dampaknya. 

2.2.4.2. Pengelolaan Risiko 

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko, apabila M. Hanafi dalam 

bukunya menyebutkan pengelolaan risiko, Kontur menyebut langkah ini sebagai 

penanganan risiko. Penanganan risiko bertujuan untuk memberikan usulan apa 

yang akan  dilakukan untuk menangani risiko-risiko yang telah terpetakan 

(Kountur, 2008:29). Berdasarkan peta risiko yang telah dibuat dapat diketahui 

strategi penanganan yang sesuai untuk risiko-risiko tersebut. Terdapat dua strategi 

penanganan risiko yaitu preventif dan mitigasi (Kountur, 2008:120). 

Preventif merupakan strategi penanganan risiko yang dilakukan dengan 

menghindari terjadinya risiko (Kountur, 2008:121). Menurut M. Hanafi (2012:11) 

cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Sebelum 

risiko terjadi harus ada cara-cara preventif yang dilakukan agar risiko tidak 

terjadi. Preventif dilakukan apabila kemungkinan terjadinya risiko besar. Menurut 

Kountur (2008:123), strategi preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Membuat  atau Memperbaiki Sistem dan Prosedur 

Risiko-risiko ini dapat diminimalisir dengan membuat (jika belum ada ) 

atau memperbaiki (jika sudah ada) sistem dan prosedur. Jika sistem dan 

prosedur sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat memperkecil 

risiko-risiko yang disebabkan oleh manusia dan teknologi. 

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia 
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Hal tersebut dapat diperkecil dengan memperbaiki atau mengembangkan 

sumber daya manusia yang ada. Pengembangan sumber daya manusia 

dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan on the job 

maupun pelatihan eksternal. Dengan mengembangkan sumber daya 

manusia diharapkan dapat memperkecil kemungkinan risiko yang 

disebabkan karena kurang kompetennya sumber daya manusia. 

3. Memasang atau Memperbaiki Fasilitas Fisik 

Beberapa risiko dapat diperkecil kemungkinan terjadinya dengan cara 

memasang atau memperbaiki fasilitas fisik di sekitar kegiatan yang kita 

lakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita diharapkan  dapat 

meminimalkan kerugian yang diakibatkan risiko yang terjadi. 

Mitigasi adalah salah satu strategi penanganan risiko yang bertujuan untuk 

meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari risiko (Kountur, 2008:129). 

Mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalkan dan memungkinkan 

untuk menghilangkan dampak negatif dari kejadian yang termasuk berisiko 

(Wahyudi dkk, 2013:74). Mitigasi dilakukan apabila dampak yang ditimbulkan 

oleh risiko besar. 

2.2.5. Manajemen Risiko dalam Islam 

Prespektif islam dalam pengelolaan risiko dapat dikaji dari kisah Nabi 

Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu (Hastawa: 2013). 

Kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan pada Al-Quran 

surat Yusuf ayat 46 sampai 49 (Hastawa: 2013) 
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ٍذ  جُيَٰ ُْۢ َصۡجِع ُص َٗ َِّ َصۡجٌع ِعَجبٞف  ُٖ ٌَۡأُميُُٖ ب ََ ٖد ِص ٌُق أَۡفزَِْب فًِ َصۡجِع ثَقََشٰ ذِّ ٌَُّٖب ٱىصِّ ٌُُ٘صُف أَ

 ًٓ ٖذ ىََّعيِّ أَُخَش ٌَبثَِضٰ َٗ َُ  ُخۡضٖش  ٘ َُ ٌۡ ٌَۡعيَ ُ  ٣٠أَۡسِجُع إِىَى ٱىَّْبِس ىََعيَّٖ

  su u    u  s s    qu   t       s  ‟    q r t   s         ‟ u u u    s  ‟u  

„ j  u     s  ‟  su  u  t     ur       u   r      s t      ‟      rj  „u        s     

„     u     „          

 

Artinya: 

 

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang 

yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina 

yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus 

dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku 

kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". 

 

Disebutkan pada ayat dia atas telah datang seseorang pelayan menanyakan 

perihal mimpi rajanya, didalam mimpi tersebut bercerita mengenai tujuh ekor sapi 

betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-

kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering. 

ِٔۦٓ إِلَّ  جُيِ ُْۢ ٌۡ فََزُسُٗٓ فًِ ُص ب َحَصذرُّ ََ َِ َدأَٗثب فَ َُ َصۡجَع ِصٍِْ َُ  قَبَه رَۡزَسُع٘ ب رَۡأُميُ٘ ََّ ٍِّ  قَيٍَِٗل 

٣٧ 

Q    t  r  „    s   „  s        ‟               s  tu      r       su  u          

q            t   u       

 

Artinya: 

 

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 

biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 

sedikit untuk kamu makan”. 

 

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (2009:434)  

A    tet p   usu   er  t : “Hendaknya kalian bercocok tanam selama 

tujuh tanun sebagaimana biasa”    su             t    p            esu ur   

dan hujan selama tujuh tahun berturut turut. Yusuf menafsirkan tujuh ekor sapi 
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tersebut dengan tujuh tahun karena sapi itulah yang digunakan untuk mengelolah 

tanah agar dapat menghasilkan tanaman yang berupa bulir-bulir gandum hijau. 

Kemudian, Yusuf memberikan petunjuk kepada mereka apa-apa saja yang 

harus mereka persiapkan pada tahun tahun itu seraya berkata (sebagaimana dalam 

   t      : “Apa yang kalian tuai (petik) biarkan pada bulirnya kecuali sedikit 

untuk kamu makan”     su             er p pu    s     r  t              p    

tujuh tahun yang subur itu, simpanlah dalam bulir bulirnya agar lebih awet dan 

tidak cepat rusak, kecuali sekedar yang kalian perlukan untuk makan, dan itupun 

harus dengan hemat, sedikit-sedikit saja jangan berlebihan. 

 

  َُ ب رُۡحِصُْ٘ ََّ ٍِّ َِّ إِلَّ قَيٍَِٗل  ٌۡ ىَُٖ زُ ٍۡ ب قَذَّ ٍَ  َِ ىَِل َصۡجٞع ِشَذاٞد ٌَۡأُمۡي ُِۢ ثَۡعِذ َرٰ ٍِ ٌَّ ٌَۡأرًِ   ٣٤صُ

Su      ‟t         „          s  ‟u  s     u    ‟ u       q     tu     u    

     q             tu s         

 

Artinya: 

 

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 

 

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (2009:434) 

Persediaan yang di simpan sebelumnya dapat kalian gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kalian selama tujuh tahun masa paceklik yang akan datang 

setelah musim subur selama tujuh tahun itu, yang dalam mimpi berupa tujuh ekor 

sapi betina kurus memakan tujuh ekor sapi betina gemuk, karena tahun paceklik 

itu akan menghabiskan semua yang mereka kumpulkan pada tahun tahun musim 

subur, yang dalam mimpi tersebut berupa bulir bulir gandum yang kering. 

Yusuf juga memberitahukan bahwa pada tahun tahun kekeringan di bumi 

tidak menumbuhkan tanaman sama sekali, kalau mereka menanam, tidak akan 

menghasilkan apa- p   K re    tu     er  t  “Yang menghabiskan apa yang 

kalian simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari bibit gandum yang 

kalian simpan ” 

  َُ ِٔ ٌَۡعِصُشٗ فٍِ َٗ ِٔ ٌَُغبُس ٱىَّْبُس  ًٞ فٍِ ىَِل َعب ُِۢ ثَۡعِذ َرٰ ٍِ ٌَّ ٌَۡأرًِ   ٣٩صُ

Su      ‟t         „          „  u        u  su    su            s r       

 

Artinya: 

 

49. “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur". 

 

Tafsir ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (2009:434) 

Kemudian Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka bahwa setelah 

tahun-tahun paceklik yang berturut-turut itu akan datang tahun dimana manusia 
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mendapat siraman hujan yang cukup dan tanah pun dapat digarap untuk bercocok 

tanam dan mereka dapat memeras, sebagaimana biasa pada masa sebelumnya 

berupa minyak, gula dan sejenisnya. 

 

Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf 

mengelola risiko yang akan terjadi pada musim paceklik, yaitu dengan cara 

menyimpan persediaan makanan pada saat musim subur dan hanya 

menggunakannya untuk keperluan yang penting, sehingga rakyat dapat bertahan 

pada saat musim paceklik. 

 Para ulama telah sepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus 

diperhatikan dalam kegiatan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah al-

kharaj bidh dhaman (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang di ambil) 

dan al-ghumnu bil ghrumni (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan 

menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang 

berhak mendapatkan keuntungan adalah orang yang memiliki kewajiban 

menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi 

yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian (Wahyudi 

dkk, 2013:15) 

2.2.6. Risiko dalam Pengelolaan Zakat 

Berdasarlan kesepakatan dalam International Working Group on Zakat 

Core Principles (IWGZCP) yang dikutip dari BAZNAZ (2014), dijelaskan bahwa 

terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dalam bidang zakat, yaitu: 

1. Resiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki 

segala hal yang dapat menimbulkan kesan pada buruknya reputasi 

kelembagaan amil harus dapat diminimalisir, reputasi merupakan faktor 
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yang sangat penting karena akan menentukan tingkat kepercayaan publik, 

termasuk menentukan loyalitas muzakki dalam membayarkan kewajiban 

zakatnya. Sebagai contoh, manajemen penyaluran yang bersifat ugal 

ugalan, apalagi dengan cara mengumpulkan mustahik untuk berbaris di 

lapangan mengantri pembagian uang, merupakan tindakan yang dapat 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi amil sehingga 

berpotensi merusak reputasi lembaga. 

2. Risiko Penyaluran 

Ini terkait dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan 

realisasi di lapangan dikarenakan beragam faktor, baik yang bersifat 

eksternal ataupun internal kelembagaan, yang disengaja, maupun tidak 

disengaja atau dalam keadaan terpaksa (force majeur). 

Misalnya, pada program tahun ini telah direncanakan bahwa alokasi dana 

zakat untuk bantuan korban bencana alam adalah sebesar 20% dari total 

dana yang akan disalurkan. Ternyata muncul bencana yang tidak 

terprediksikan sebelumnya, sehingga angka 20% menjadi tidak cukup. 

Katakan yang diperlukan adalah 25%. Kekurangan 5%, jika tidak mampu 

diatasi dengan penghimpunan dana yang baru, maka harus diatasi dengan 

mengambil alokasi dana untuk program lain. Jika ini yang terjadi, maka 

akan menimbulkan masalah dengan mustahik program lain. Bagaimana 

memitigasi resiko ini, maka lembaga amil harus memiliki prosedur (SOP) 

antisipasi yang tepat dan efektif. 

3. Risiko Operasional 
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Ini terkait dengan kegiatan operasional kelembagaan amil. Misalnya, 

hilangnya sejumlah database karena belum baiknya administrasi 

pengarsipan dan penyimpanan file yang dimiliki institusi amil. Atau 

keterlambatan penyaluran dana zakat untuk program pemberdayaan 

mustahik karena prosedur yang tidak jelas, maka hal ini berpotensi 

mengganggu kelancaran program lembaga secara keseluruhan. Karena itu, 

memiliki sistem administrasi yang tepat dan prosedur penyaluran yang 

tepat dan jelas merupakan bagian dari upaya meminimalisir risiko 

operasional. 

4. Risiko Transfer Zakat Antar Negara 

Risiko yang dapat muncul antara lain apakah dana zakat yang diberikan 

oleh negara donor kepada negara penerima telah sesuai dengan 

perencanaan yang disepakati atau tidak. Perlu ada alat ukur sebagai kontrol 

untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana zakat antar negara. 

Selanjutnya berdasarkan Zakat Core Principles (ZCP) yang diluncurkan oleh 

Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional pada World Humanitarian 

Summit of United Nations di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016, terdapat empat 

risiko dalam pengelolaan zakat, yaitu : 

1. Risiko Negara dan Transfer 

2. Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki 

3. Risiko Pendistribusian 

4. Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah 
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dalam Zakat Core Principles (ZCP) juga dijelaskan bahwa pada poin 2 risiko 

kerugian muzakki merupakan bagian dari risiko reputasi dan pada poin 4 risiko 

kepatuhan syariah merupakan bagian dari risiko operasional. 

2.2.7. Operasional Lembaga Zakat 

Operasional lemabaga amil zakat didasarkan pada rencana strategis 

Standar Operasional Prosedur oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 

2012 secara garis besar meliputi: 

1. Sosialisasi 

A. Sosialisasi lewat media massa 

a. Media Cetak (Surat kabar/ Majalah/ Tabloid/ Jurnal) 

b. Media Audio Visual (Radio dan televlsi) 

c. Film dan Video 

d. Leaflet/Brosur/Booklet 

e. Portal Website 

f. Bilboard/Banner/Baliho/Spanduk 

B. Sosialisasi melalui Mimbar Jum'at 

a. Sosialisasi melalui Orientasi pengurus LPZ 

b. Sosialisasi melalui Gerakan Sadar Zakat 

c. Sosialisasi melalui Desa Binaan Zakat 

2. Strategi Pengumpulan 

A. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat 

B. Pembukaan Kounter Penerimaan Zakat 

C. Pembukaan Rekening Bank 
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2.2.8. Risiko Operasional Lembaga Zakat 

Zakat core principels (ZCP) menjelaskan bahwa risiko operasional pada 

lembaga zakat mencangkup pada kekacauan yang potensial, kesalahan teknik dari 

sistem komputer, dan faktor lain yang mungkin mengganggu lembaga zakat pada 

operasionalnya sehari hari termasuk aspek kepatuhan syariah. Dalam rangka 

meminimalisir kekacauan yang potensial dan pelanggaran syariah yang potensial, 

lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur penguasaan yang baik untuk 

memastikan bahwa tanggungjawab dan akuntabilitasnya dapat terpenuhi. Menurut 

Triyani dalam Ascarya (2016:10) secara garis besar ada tiga kelompok risiko 

operasional pengelolaan zakat, antara lain: 

1. Pengumpulan Dana Zakat (Dana zakat, Hambatan pengumpulan zakat, 

Tingkat kepercayaan) 

2. Pengelolaan Dana Zakat (Penggunaan dana zakat yang tidak tepat, Waktu 

penyaluran/distribusi zakat, Lemahnya monitoring amil, Tingkat 

kepercayaan pada amil, Terhambat kebijakan pemerintah, Lemahnya 

pelayanan amil) 

3. Pendistribusian (Tingkat Kepercayaan pada Amil, Distribusi yang tidak 

tepat, Hambatan dalam pendistribusian zakat). 

2.3. Kerangka Analisa 

Tujuan dibuatnya kerangka analisa ialah untuk mempermudah dalam 

memahami bagaimana alur penelitian tersebut dilakukan, garis tidak putus-putus 

menunjukkan poin yang akan diteliti sedangkan garis putus-putus menunjukkan 

poin yang tidak akan diteliti , berikut kerangka analisa dalam penelitian ini : 
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Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 
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Kerangka Analisa 
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Manajemen 
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Berdasarkan kerangka analisa tersebut, maka obyek yang dipilih adalah 

lembaga amil zakat nasional, lembaga amil zakat nasional atau disingkat 

LAZNAS merupakan lebaga non-profit bersekala nasional, berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama No.333 Tahun 2015 Lembaga Amil Zakat Nasional 

ialah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq dan sedekah 

dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh 

milyar rupiah) per tahun. Dalam usahanya lembaga amil zakat melakukan 

pengelolaan zakat, infaq/ sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) 

namun yang diteliti hanyalah pada bagian pengelolaan zakat, selanjutnya 

bagaimana lembaga amil zakat nasional tersebut melakukan manajemen, Koontz 

dan Weihrich (2012:3) menyebutkan bahwa manajemen adalah proses mendesain 

dan mempertahankan lingkungan dimana individu-individu bekerja secara 

berkelompok dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Fokus 

pada penelitian ini adalah pada manajemen risiko terhadap pengelolaan zakat. 

Terdapat beberapa risiko dalam pengelolaan zakat berdasarkan ZCP (zakat core 

principals) ialah risiko negara dan transfer, risiko reputasi, risiko pendistribusian 

dan risiko operasional, manajemen risiko yang diteliti ialah manajemen risiko 

operasional terhadap lembaga amil zakat nasional tersebut, risiko operasional 

tersebut meliputi kegagalan proses internal, kegagalan mengelolah manusia, 

kegagalan sistem, dan ancaman dari luar. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian secara garis besar memiliki dua metode yaitu metode kuantitatif 

dan metode kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka metode 

yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan strategi 

studi kasus. Menurut Yin (2015: 1), studi kasus merupakan strategi yang lebih 

cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian terkait dengan how atau why, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 

yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2015: 197) 

menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima)  karakteristik umum dari suatu studi kasus 

yang patut diteladani, yaitu: 1) Studi kasus harus signifikan. 2) Studi kasus harus 

lengkap. Lengkap pada batasan kasusnya, pengumpulan bukti, serta batasan 

waktunya. 3) Studi kasus harus mempertimbangkan prespektif alternatif. 4) Studi 

kasus harus menampilkan bukti yang memadahi, dengan arti studi kasus yang 

patut diteladani adalah yang secara bijaksana dan efektif menyajikan bukti yang 

paling mendukung agar pembaca dapat memperoleh keputusn independen 

mengena mutu analisisnya. 5) Studi kasus harus ditulis dengan cara yang menarik, 

terlepas dari cara yang digunakan (laporan tertulis, penyajian lisan, atau bentuk 

lainnya), laporan tersebut harus menarik. Untuk laporan tertulis, ini berarti gaya
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 penulisan yang jelas, tetapi terus menerus merangsang pembacanya untuk 

melanjutkan bacaan. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain itu 

juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Ruang lingkup dalam penelitian 

ini difokuskan pada proses manajemen risiko operasional 3 dari 4 lembaga amil 

zakat yang memiliki karakteristik serupa dan memiliki kantor pusat di Surabaya 

yaitu Yatim Mandiri, Nurul Hayat dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. 

3.3. Jenis Data 

Data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari wawancara dan 

observasi langsung di lapangan, sehingga bentuk datanya lebih berwujud kata-

kata dan tindakan dari objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari 

sumbernya melalui wawancara. Metode wawancara dilakukan agar peneliti bisa 

menggali informasi yang lebih mendalam sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

validitas datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada yang 

berkaitan dengan penelitian seperti dokumen. Data sekunder digunakan sebagai 

data pendukung untuk menambah rincian spesifik dan untuk melengkapi data 

primer.  

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Data primer  
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Data primer adalah data utama dalam penelitian ini. Data primer didapatkan 

dari wawancara  open-ended yang terfokus. Tipe wawancara open-ended adalah 

wawancara di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-

fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai suatu peristiwa yang ada 

(Yin, 2015: 108). Sedangkan tipe wawancara terfokus adalah wawancara di mana 

responden diwawancarai dalam waktu yang pendek (Yin, 2015: 109). 

2. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, artikel, jurnal, website, 

data dari lembaga amil zakat nasional yang diteliti serta hasil penelitian yang 

menjadi referensi bagi peneliti.  

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat peneliti tidak 

akan dapat memperoleh data penelitian. Penelitian ini membutuhkan dua jenis 

data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan 

menggunakan prosedur debagai berikut : 

1. Persiapan awal. 

Peneliti melakukan persiapan awal apabila ingin melakukan wawancara di 

lembaga amil zakat nasional yang bersangkutan, yaitu dengan melakukan 

perizinan terlebih dahulu. 

2. Saat di lokasi penelitian. 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada informan bahwa 

peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko 
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operasional pada lembaga amil zakat nasional tersebut. Kegiatan ini dilakukan 

sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3. Pengumpulan data 

Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara. Hasil wawancara 

didokumentasikan sendiri oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara terbuka 

dengan pertanyaan yang terus berkembang tetapi tetap terfokus dan mengarah 

pada topik penelitian. 

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur yang berisi tentang 

manajemen risiko operasional pada lembaga amil zakat yang diperoleh dengan 

cara membaca buku, jurnal, dan buku di internet. 

3.6. Teknik Analisis 

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan di 

atas, kemudian dilakukan teknik analisis data. Analisis data dilakukan agar hasil 

yang diperoleh dapat mudah dibaca dan dipahami sebagai cara untuk 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Secara umum terdapat tiga teknik analisis 

data , yaitu penjodohan pola, deskriptif, dan analisis deret waktu. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk 

menganalisis data studi kasus dengan cara mendeskripsikan tentang kasus yang 

bersangkutan. Yin (2015: 137) menyatakan bahwa kadangkala tujuan asli studi 

kasus adalah deskriptif. 

3.7. Teknik Uji Keabsahan Data 
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Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam 

menentukan validitas dan relibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Menurut 

Moleong (2017:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. 

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu triangulasi, jenis 

triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut 

Moleong (2017:330) adalah membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari seorang informan lain secara 

terus-menerus sampai terjadi kejenuhan data artinya sampai tidak ditemukan data 

baru lagi. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang 

memiliki kantor pusat di Surabaya berfokus pada kegiatan sosial kemanusiaan 

yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana 

lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok dan perusahaan/lembaga. 

Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti 

asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam 

dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA dipanti asuhan. 

Karena tidak semua Panti Asuhan mampu untuk menanggun biaya pendidikan 

para anak binaan samapai ke Perguruan Tinggi atau mampu mencarikan mereka 

lapangan pekerjaan sehingga sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan 

kembali kepada orangtuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali 

maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, 

mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri.
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Kemudian mereka merancang sebuah Yayasan yang bergerak dalam 

pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program 

mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan 

dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. 

Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu maka pada 

tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan 

Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh 

(YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir. 

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang berkat dukungan dana 

dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui 

program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan baik secara 

kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan 

memandirikan anak yatim maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama 

menjadi Yatim Mandiri. 

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan 

nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan 

akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim 

Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional 

berdasarkan SK. Kemenag  RI no 185 tahun 2016.Sampai saat ini Yatim Mandiri 

sudah memiliki 42 kantor Cabang di 12 Provinsi di Indonesia. Dengan berbagai 

program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang 

lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas. 
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Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Yatim Mandiri 

melalui website resminya, mulai tahun 2014 hingga tahun 2016 penerimaan zakat 

Yatim mandiri terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 

Rp8.876.148.456 naik pada tahun 2015 menjadi Rp9.498.699 dan pata tahun 2016 

sebesar Rp10.037.724.104, berbeda dengan penerimaan, penyaluran dana zakat 

dalam tiga tahun tersebut bersifat fluktuatif yaitu naik dari tahun 2014 menuju 

2015 dan turun kembali pada tahun 2016, surplus terjadi pada tahun 2014, pada 

tahun 2015 dan 2016 terjadi defisit, penerimaan zakat tahun 2014 pada laporan 

keuangan disebutkan digunakan untuk amil, fakir miskin, fi sabilillah, 

kemanusiaan dan dakwah, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan dana 

zakat digunakan sebagai bagaian amil atas penerimaan zakat, fakir miskin dan fi 

sabilillah. Berikut tabel 4.1 untuk mempermudah penjelasan diatas: 

Tabel 4.1 

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Yatim Mandiri 

Tahun Penerimaan Penyaluran 

2014 8.876.148.456 7.698.594.646 

2015 9.498.848.699 11.432.325.314 

2016 10.073.724.104 10.078.876.740 

Sumber: Laporan Keuangan Yatim Mandiri 

4.1.2. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat 

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, bergerak dalam bidang 

layanan sosial dan dakwah. Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan 

untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri. 
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Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena 

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah 

ummat. sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak kami sebagai amil (gaji 

karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. kami berusaha 

memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. 

Alhamdulillah cita-cita menjadi lembaga mandiri menjadi kenyataan. 

Hingga kini, gaji karyawan bisa dipenuhi oleh hasil unit usaha. Jadi donasi dari 

ummat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk 

mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat. 

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Nurul Hayat 

melalui website resminya yaitu hanya tiga bulan pertama pada tahun 2017 

penerimaan zakat Nurul Hayat bersifat fluktuatif, paling kecil terjadi pada bulan 

Januari yaitu sebesar Rp191.815.079 dan paling besar terjadi pada bulan Februari 

yaitu sebesar Rp949.429.697, sedangkan untuk penyaluran dana zakat terbesar 

tejadi pada bulan Januari yaitu sebesar Rp1.314.307.150, defisit pada dana zakat 

Nurul Hayat hanya terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar Rp1.122.492.053, 

pada bulan Februari dan Maret mengalami surplus, penyaluran dana zakat pada 

laporan keuangan Nurul Hayat disebutkan digunakan untuk pembinaan mustahik. 

Berikut tabel 4.2 untuk mempermudah penjelasan terkait penerimaan dan 

penyaluran dana zakat: 
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Tabel 4.2 

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Nurul Hayat 

Bulan Peneriamaan Penyaluran 

Januari 2017 191.815.079 1.314.307.150 

Februari 2017 949.429.697 283.397.690 

Maret 2017 561.295.584 226.388.496 

Sumber: Laporan Keuangan Nurul Hayat 

4.1.3. Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) 

1 Maret 1987, berawal dari jamaah masjid Al-Falah Darmo yang awalnya 

hanya menghimpun dana zakat pada tingkat masjid, merasa perlu untuk 

memperluas manfaat maka didirikanlah Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF), 

Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 

propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan 

dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola 

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. 

Lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, 

dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum 

telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, 

dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan 

kepedulian dalam membangun negeri ini. 

YDSF yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh 

Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 

2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang 
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universal. Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan 

     A    sec r  s  r‟   e  s e   e e t   & pro u t    

Berdasarkan laporan keuangan tiga bulan terakhir pada tahun 2017 yang 

dipublikasikan oleh YDSF pada website resminya, penerimaan dana zakat setiap 

bulannya bersifat fluktuatif, penerimaan paling besar terjadi pada bulan Desember 

yaitu sebesar Rp843.723.842 dan paling rendah pada November yaitu sebesar 

Rp278.096.297 sedangkan penyaluran paling besar terjadi pada bulan November 

yaitu Rp1.061.880.300, defisit dana zakat terjadi pada bulan November dan 

Desember, sedangkan surplus hanya pada bulan Oktober. Berikut tabel 4.3 untuk 

mempermudah penjelasan diatas: 

Tabel 4.3 

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat YDSF 

Bulan Peneriamaan Penyaluran 

Oktober 2017 553.723.842 441.536.700 

November 2017 278.096.297 1.061.880.300 

Desember 2017 843.163.453 882.115.600 

Sumber: Laporan Keuangan YDSF 

4.2. Karakteristik Informan 

Peneliti berhasil mewawancarai tiga informan, masing masing dari 

lembaga amil zakat nasional yang berbeda, ketiga informan tersebut juga memiliki 

jabatan yang berbeda beda antara satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan pada 

saat peneliti membuat janji wawancara dengan Lembaga Amil Zakat Nasional 

terkait, Lembaga Amil Zakat Nasional tersebutlah yang menentukan dengan siapa 
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peneliti akan melakukan wawancara, hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan 

karena peneliti mengasumsikan bahwa orang yang dipilih oleh pihak Lembaga 

Amil Zakat Nasional tersebut merupakan informan yang paling berkompeten 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian. Informan 

pertama adalah Ibu Hemi dari Yatim Mandiri, beliau merupakan staff  research 

and development(R&D). Informan kedua adalah Ibu Tantri dari Nurul Hayat 

beliau merupakan manager human resource and development (HRD). Informan 

ketiga adalah Bapak Eko dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) beliau 

merupakan karyawan pada bagian umum. 

Ibu Hemi memiliki nama lengkap Hemi Mahawati, bekerja di Yatim 

Mandiri Surabaya kira-kira sejak maret 2016 sekitar dua tahun yang lalu, 

menempuh jenjang pendidikan terakhir di Universitas Diponogoro S2 jurusan 

Psikologi Industri dan Organisasi, wawancara dengan Ibu Hemi dilakukan pada 

hari Jumat 29 Desember 2017 pukul 09.00 WIB di kantor pusat Yatim Mandiri. 

Ibu Tantri memiliki nama lengkap Tantri Denok, bekerja di Nurul hayat 

sejak tahun 2010 atau sekitar delapan tahun yang lalu, menempuh pendidikan 

terakhir di STT STIKMA Internasional Malang, wawancara dengan Ibu Tantri 

dilaksanakan pada hari Kamis 11 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di kantor pusat 

Nurul Hayat. 

Bapak Eko memiliki nama lengkap Eko Agus Setiawan, bekerja di YDSF 

kira-kira sejak sepuluh tahun yang lalu, menempuh pendidikan terakhir di SMA 
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Negeri 2 Nganjuk, wawancara dengan Bapak Eko dilakukan pada hari Jumat 2 

Februari 2018 pukul 16.00 WIB di kantor pusat YDSF. 

4.3. Manajemen Risiko 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen risiko adalah serangkaian 

proses diantaranya yaitu identifikasi, evaluasi dan pengukuran serta pengelolahan 

atau penanganan risiko. Identifikasi adalah langkah pertama pada manajemen 

risiko, yaitu langkah mengenali risiko apa saja yang muncul, selanjutnya adalah 

evaluasi dan pengukuran, tujuan langkah ini adalah mengetahui seberapa besar 

dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya, 

langkah terakhir adalah pengelolaan atau penanganan risiko, dimana risiko yang 

telah teridentifikasi dan diketahui dampak serta kemungkinan terjadinya tersebut 

ditangani sebaik mungkin. Penjelasan manajemen risiko secara singkat adalah 

bagaimana suatu individu, perusahaan, lembaga atau bahkan yayasan menghadapi 

suatu risiko. Sejalan dengan penjelasan tersebut ketiga narasumber memiliki 

pendapat yang tidak jauh berbeda, seperti yang dikatakan oleh Ibu Hemi dari 

yatim mandiri ketika ditanya apa itu manajemen risiko, jawabannya adalah “Ya 

itu bagaimana kita me-manage risiko”, kata manage dari pernyataan Ibu Hemi 

merupakan kata dari bahasa inggris yang dalam kamus bahasa inggris memiliki 

arti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Dengan pertanyaan yang 

sama Bapak Eko dari YDSF menjawab bahwa “Gimana kita menangulangi risiko 

yang ada tadi mas, kalau yang ambil uang donatur tidak bisa ambil, kita harus 

apa gitu”. Walaupun jawaban dari narasumber tersebut berbeda namun memiliki 

makna yang dapat dikatakan sama dalam memberi pengertian terhadap 
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manajemen risiko, yaitu bagaimana mengurus, mengatur, mengelola, menghadapi 

ataupun menangulangi risiko, tentu pada konteks ini risiko dikaitkan kepada hal 

buruk yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, hal buruk tersebut dapat 

mengakibatkan dampak yang buruk pula seperti yang dicontohkan oleh Bapak 

Eko dari YDSF apabila uang donatur tidak dapat diambil tentu akan 

mengakibatkan terhambatnya distribusi dana zakat, yang paling buruk apabila 

tidak ada uang donatur sama sekali maka YDSF akan berhenti beroperasi, karena 

YDSF murni mengandalkan uang donasi sebagai sumber dalam kegiatan 

operasionalnya, tentu hal-hal tersebut tidak diinginkan untuk terjadi dan jelas 

manajemen risiko memiliki tujuan yang baik yaitu menghindari terjadinya hal 

yang buruk dan merubah hal yang buruk menjadi baik, seperti firman Allah dalam 

QS. Ali Imran ayat 134 dan 135, pada QS. Ali Imran ayat 134 telah disebutkan 

bahwa Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, sedangkan pada QS. Ali 

Imran ayat 135 Allah tidak menyukai seseorang meneruskan perbuatan yang 

buruk padahal ia mengetahuinya, berikut QS. Ali Imran ayat 134 : 

ُ ٌُِحتُّ  ٱَّللَّ َٗ ِِ ٱىَّْبِسِۗ  َِ َع ٱۡىَعبفٍِ َٗ عَ  ٍۡ َِ ٱۡىَغ ٍ َِ ِظ ٱۡىَنٰ َٗ آِء  شَّ ٱىضَّ َٗ آِء  َُ فًِ ٱىضَّشَّ َِ ٌُْفِقُ٘  ٱىَِّزٌ

  َِ ۡحِضٍِْ َُ  ٣٤٣ٱۡى

A         u   q      ss rr „       rr „            nal gaiza wal„      „        s   

      u  u    u   u s   n(a) 

Artinya: 

134. (Yaitu) orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 

orang. Allah menyukai orang orang yang berbuat kebajikan. 
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Berbuat kebajikan dalam QS. Ali Imran ayat 134 tersebut tentu memiliki makna 

yang sangat luas        T  s r I  u K ts r j     1    r    A     “Allah menyukai 

orang orang yang berbuat kebajikan“ ditafsirkan sebagai salah satu maqam 

(tingkatan) ihsan, yang selanjutnya dikaitkan dengan hadits dalam kitab al-

Mustardak yang diriwayatkan oleh al-Hakim   r  „U           s -Shamit dari 

Ubay bin Ka‟         er s  te t    pe  er         ter    p or              

menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Apabila 

dikaitkan pada konteks manajemen risiko dapat berkaitan dengan perbuatan baik 

dalam menghindari risiko yang memiliki dampak yang buruk, dalam hal ini 

apabila dikaitkan dengan contoh sebelumnya adalah bagaimana caranya agar pada 

saat pengambilan uang donatur dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu 

hambatan apapun. Selanjutnya dalam QS. Ali Imran ayat 135 secara jelas Allah 

tidak menyukai seseorang yang meneruskan keburukan, berikut QS. Ali Imran 

ayat 135 : 

َِ إَِرا فََعيُ  ٱىَِّزٌ ِ ٌَۡغفُِش َٗ ٍَ َٗ  ٌۡ ِٖ َ فَٲۡصزَۡغفَُشْٗا ىُِزُّ٘ثِ ٌۡ َرَمُشْٗا ٱَّللَّ ْا أَّفَُضُٖ ٓ٘ َُ ٗۡ ظَيَ ِحَشخً أَ ْ٘ا فَٰ

  َُ ٘ َُ ٌۡ ٌَۡعيَ ُٕ َٗ ب فََعيُْ٘ا  ٍَ ْٗا َعيَٰى  ٌۡ ٌُِصشُّ ىَ َٗ  ُ َُّ٘ة إِلَّ ٱَّللَّ  ٣٤٥ٱىزُّ

                „        s  t    u           us  u      ru        st    r  

   u              -     ru   u             u         us rr „         „    

   u    „    n(a). 

Artinya: 

135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 

menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 

dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. 

Dan tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. 
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Tidak meneruskan perbuatan kejinya dalam QS. Ali Imran ayat 135 tentu 

memiliki makna yang sangat luas, dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 dijelaskan 

bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika berbuat dosa maka segera bertaubat 

dan memohon ampunan, dalam tafsir tersebut juga disertai beberapa hadits yang 

menyatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya yang senantiasa 

memohon ampun walaupun terdapat banyak dosa di dalam dirinya, serta hadits 

anjuran untuk berwudhu dan sholat dua rakaat sebelum bertaubat dan juga hadits 

yang berisi penyataan setan yang akan selalu menggoda umat manusia selama 

memiliki ruh di dalam tubuhnya dan jawaban Allah, bahwa Allah akan selalu 

memberi ampunan kepada manusia, selama manusia memohon ampun kepada 

Allah, namun apabila dikaitkan dengan konteks manajemen risiko adalah dengan 

tidak membiarkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh risiko tersebut, setra 

selalu memiliki cara untuk mengatasi hal buruk yang ditimbulkan oleh risiko 

tersebut, jika dikaitkan dengan contoh sebelumnya yaitu bagaimana caranya 

apabila uang donatur tidak dapat diambil, kejadian tersebut tentu tidak akan 

dibiarkan bila terjadi dan tentu saja tidak dibiarkan terulang kembali, artinya 

terdapat solusi bagaimana agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali di masa 

yang akan datang, kalaupun hal yang tidak diinginkan terjadi lembaga amil zakat 

tersebut memiliki solusi untuk mengatasinya. 

Manajemen risiko tetntu tidak dapat dilakukan apabila kita tidak 

mengetahui risiko apa yang akan dihadapi, seperti yang kita ketahui risiko tetntu 

memiliki cakupan yang sangat luas, baik itu dalam konteks kegiatan atau usaha 

yang dilakukan maupun dalam konteks jenis-jenis risiko yang akan dihadapi, 
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risiko yang akan terjadi pada suatu usaha atau kegiatan tentu akan berbeda antara 

kegiatan atau usaha satu dengan lainnya, tergantung pada bentuk suatu usaha atau 

kegiatan tersebut. Dalam pengelolaan zakat misalnya, risiko yang dikenali ada 

empat macam yaitu risiko negara dan transfer, risiko reputasi, risiko 

pendistribusian dan risiko operasional, hal ini berdasarkan pada ZCP (Zakat Core 

Principal), tentu saja risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat berbeda dengan 

risiko yang dihadapi oleh bank syariah, pada bank syariah risiko yang dihadapi 

adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hokum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan 

risiko investasi hal ini berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 65 

tahun 2016, risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat dan bank syariah juga jelas 

berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 

(LJKNB), risiko yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) 

antara lain risiko strategi, risiko operasional, risiko asset dan liabilitas, risiko 

kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, risiko asuransi dan risiko 

pembiayaan, risiko tersebut berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan) 05 tahun 2015. Berdasarkan ketiga contoh kegiatan atau usaha yang 

dilakukan  yaitu lembaga zakat, bank syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank jelas memiliki profil risiko yang berbeda beda, hal ini berkaitan dengan 

konteks kegiatan atau usaha yang dilakukan. Berkaitan dengan jenis-jenis risiko 

yang akan dihadapi atau bias disebut profil risiko tetntu memiliki perbedaan pula, 

namun dari ketiganya walaupun memiliki profil risiko yang berbeda beda tetap 

memiliki satu profil risiko yang sama, yaitu risiko operasional, risiko operasional 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



60 
 

 
 

itu sendiri tentu juga memiliki perbedaan antara risiko operasional lembga zakat, 

risiko operasional bank syariah, serta risiko operasional pada lembaga jasa 

keuangan non-bank. Pada sub bab selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai 

risiko operasional. 

4.4. Manajemen Risiko Operasional 

Manajemen risiko operasional secara singkat memiliki pengertian yaitu 

bagaimana suatu kegiatan atau usaha menghadapi risiko operasionalnya, 

penjelasan ketiga narasumber mengenai manajemen risiko operasional juga tidak 

jauh berbeda dengan pengertian tersebut, berikut pernyataan Ibu Hemi mengenai 

apa itu manajemen risiko operasional “Itu kan tinggal di gabung aja mas” 

maksud dari Ibu Hemi melalui kata “digabung aja mas” adalah penggabungan 

dari dua pertanyaan sebelumnya yaitu apa itu manajemen risiko dan apa itu risiko 

operasional, kesimpulan dari penggabungan dua pertanyaan tersebut menurut Ibu 

Hemi adalah bawasannya manajemen risiko operasional adalah cara bagaimana 

kita me-manage risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Selanjutnya 

bapak eko dari YDSF menjelaskkan bahwa manajemen risiko operasional adalah 

“Bagaimana kita menangulangi risiko yang terjadi pada kegiatan operasional .” 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber sepakat 

manajemen risiko operasional adala manajemen pada risiko yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional, lantas apakah kegiatan operasional tersebut. 

Pengertian singkat kegiatan operasional adalah aktivitas yang dilakukan agar 

suatu entitas dapat beroperasi, entitas yang berbeda tentu saja memiliki kegiatan 
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operasional yang berbeda pula, kegiatan operasional yang berbeda antar entitas 

satu dengan lainnya tentu memiliki risiko operasional yang berbeda pula. 

Pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa profil risiko setiap usaha atau 

kegiatan berbeda beda tergantung pada jenisnya, namun tetap memiliki satu profil 

risiko yang sama yaitu risiko operasional, pengertian risiko operasional pada 

lembaga amil zakat berdasarkan Zakat Core Principels (ZCP) ialah risiko yang 

mencangkup pada kekacauan yang potensial, kesalahan teknik dari sistem 

komputer, dan faktor lain yang mungkin mengganggu lembaga zakat pada 

operasionalnya sehari hari termasuk aspek kepatuhan syariah, sedangkan pada 

bank syariah berdasarkan POJK 65 tahun 2016 risiko operasional adalah kerugian  

yang diakibatkan  oleh  proses  internal  yang  kurang  memadai, kegagalan proses 

internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,  dan/atau  adanya  kejadian  

eksternal  yang mempengaruhi operasional bank syariah, sedangkan risiko 

operasional pada lembaga jasa keuangan non bank berdasarkan POJK 05 tahun 

2015 adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan 

proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian 

yang berasal dari luar lingkungan LJKNB. Secara garis besar berdasarkan ketiga 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional itu sendiri 

merupakan risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional dari dalam maupun 

luar kegiatan/suatu usaha yang apabila risiko ini terjadi dampaknya dapat 

menganggu kegiatan operasional dan paling parah dapat menyebabkan 

operasional suatu kegiatan/usaha tersebut berhenti. 
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Setelah mengetahui apa itu risiko operasional pembahasan selanjutnya 

adalah mengenai kegiatan operasional yang dilakukan, seperti yang kita ketahui 

sebelumnya bawasannya kegiatan operasional yang berbeda tentu akan 

menimbulkan risiko operasional yang berbeda pula, lebih lanjut kita akan 

membahas kegiatan operasional pada lembaga amil zakat, berdasarkan rencana 

strategis standar operasional prosedur oleh kementrian agama republik Indonesia 

tahun 2012 operasional lembaga amil zakat secara garis besar meliputi sosialisasi, 

strategi pengumpulan, serta pendistribusian dan pendayagunaan. Sosialisasi dapat 

dilakukan melalui media masa seperti media cetak berupa surat kabar, majalah, 

tabloid dan jurnal. Selain media cetak sosialisasi juga dapat dilakukan melalui 

media audio visual berupa siaran radio maupun televisi. Sosialisasi juga dapat 

dilakukan melalui film maupun video pendek, leaflet, brosur, booklet, portal 

website, billboard, banner, baliho dan spanduk. Selain melalui media massa 

sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana seperti 

sosialisasi melalui mimbar jumat, sosialisasi melalui orientasi pengurus lembaga 

pengelola zakat, melalui gerakan sadar zakat, maupun melalui desa binaan zakat. 

Strategi pengumpulan zakat meliputi pembentukan unit pengumpul zakat, 

pembentukan kounter penerimaan zakat dan pembukaan rekening bank. 

Selanjutnya kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dapat melalui cara yang 

bersifat konsumtif maupun produktif, konsumtif dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, produktif juga memiliki dua 

kategori yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Penjelasan tersebut 

cukup menjelaskan secara umum kegiatan operasional yang dilakukan oleh 
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lembaga amil zakat nasional, namun berdasarkan pengamatan peneliti, secara 

khusus setiap lembaga amil zakat nasional yang diteliti memiliki kegiatan 

operasioal yang berbeda-beda terlepas dari pengelolahan dana infaq, sedekah dan 

dana sosial keagamaan lainnya. Ada juga lembaga amil zakat yang memiliki unit 

usaha ataupun mitra usaha yang sedikit banyak tentu dapat memengaruhi risiko 

operasional tersebut, walaupun ada juga lembaga amil zakat yang murni 

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah serta dana sosial keagamaan 

lainnya. Contohnya saja YDSF yang murni menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infaq, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya Yatim Mandiri 

dan Nurul Hayat memiliki unit usaha atau ada yang menyebutnya mitra usaha. 

Nurul Hayat dalam websitenya tertera beberapa unit usaha yaitu haji dan umrah, 

training center, koperasi syariah, aqiqah, percetakan dan herbal shop, serta pada 

website nurul hayat juga tertera bawasannya nurul hayat merupakan lembaga amil 

zakat nasional yang mandiri dengan tidak mengambil dana zakat sebagai gaji 

karyawan, gaji karyawan diambil dari hasil usaha nurul hayat, berikut pernyataan 

Ibu Tantri dari Nurul Hayat mengenai hal tersebut: 

“....kita awal berdiri ngga pernah menggunakan dana zakat, jadi awal kita 

berdiri mulai tahun 2004 kita tidak pernah menggunakan sepeserpun dana zakat, 

karena kita punya unit usaha, gajinya diambilkan dari mana ?, gajinya 

diambilkan dari laba usaha kita, kita punya usaha aqiqah, kita punya usaha 

percetakan, kita punya KBIH.“ 

Setelah muncul pernyataan tersebut, muncul pertanyaan di benak peneliti apakah 

hal tersebut tidak menimbulkan risiko operasional, bagaimana jika laba dari usaha 

kurang sehingga tidak mampu untuk menggaji karyawannya, Ibu Tantri juga 

memiliki jawaban akan hal tersebut, berikut jawaban Ibu Tantri 
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“Risiko labanya kurang begitu ya ? alhamdulilah tidak, Mangkanya tidak muncul 

di manajemen risiko kita, di manajemen risikonya HRD, tidak ada terkait dengan 

penggajian, bisarohnya karyawan kita tidak masukkan ke manajemen risikonya 

HRD, karena apa, kalau kita masukkan di manajemen risiko, kita akhirnya 

menggambil apa yang bukan haknya kita, yaitu menggambil dari dana zakat itu 

tadi, setiap kita buka cabang, yang kita buka bukan lembaga amil zakatnya, tetapi 

yang kita buka unit usahanya dulu begitu, jadi cabang harus mampu untuk 

menggaji karyawannya sendiri, dia harus membesarkan usahanya dahulu baru 

baru bisa membuka lembaga amil zakat, jadi tidak boleh menerima donatur dulu 

sebelum dia punya laba yang bisa membayar gaji karyawannya sendiri begitu.“ 

Begitulah penjelasan Ibu Tantri mengenai gaji karyawan yang diambil dari hasil 

usaha Nurul Hayat,  jadi nurul hayat tidak menganggap kegiatan tersebut memiliki 

risiko karena nurul hayat menganggap apabila memasukkannya ke dalam salah 

satu potensi kegiatan yang berisiko maka nurul hayat akan menyalahi prinsip 

mereka sendiri di awal berdirinya nurul hayat, dijelaskan juga bahwa sebelum 

membuka cabang di tempat baru nurul hayat membuka unit usaha terlebih dahulu 

hingga dapat menggaji karyawannya baru diperbolehkan untuk membuka lembaga 

amil zakat. Yatim Mandiri juga memiliki kegiatan usaha lain diluar pengelolaan 

zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Yatim Mandiri dalam 

websitenya disebutkan memiliki aqiqah dan catering serta mitra mandiri property, 

setelah dikonfirmasi dengan Ibu Hemi bawasannya begiatan tersebut memiliki 

pengelolaan yang berbeda dengan kegiatan utama yaitu pengelolaan zakat, infaq, 

sedekah, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya namun turut berkontribusi 

secara tidak langsung, berikut penyataan Ibu Hemi mengenai hal tersebut: 

“Pengelolaannya memang berbeda cuman mereka ikut berkontribusi di sini 

seperti itu mungkin, terkait kalau misal pengadaan seragam, kalau kita ada 

acara, seperti konsumsi biasanya kita ambil di sebelah.“ 

Lantas bagaimana dengan gaji karyawan, apakah memiliki perlakuan yang sama 

dengan nurul hayat, yatim mandiri melalui Ibu Hemi menyatakan bahwa gaji 
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karyawan pengelola zakat tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut, 

berikut pernyataan Ibu Hemi: 

“beda, di sana pure bisnis ya, kalau disini kan kita lembaga sosial jadi kita masih 

menggunakan dana amil seperti itu , berapa yang diambi kalau zakat ya secara 

syariah kan duabelas setengah persen cuma kita ambil di sepuluh persen, 

kemudian untuk sodakoh dia kan tigapuluh persen kita ambilnya duapuluh sampai 

duapuluhlima persen.“ 

Berbeda dengan Yatim Mandiri dan Nurul hayat, YDSF tidak memiliki kegiatan 

lain diluar pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan kegiatan sosial keagamaan 

lainnya. Adanya perbedaan kegiatan operasional pada ketiga lembaga amil zakat 

nasional tersebut tentu sedikit banyak akan memengaruhi risiko operasionalnya, 

miasalnya saja nurul hayat yang menggunakan hasil dari kegiatan usaha diluar 

zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagai gaji karyawan 

tentu akan berbeda dengan yatim mandiri yang memiliki usaha diluar zakat, infaq, 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya namun pengelolahannya dipisah, dan 

juga YDSF yang operasionalnya murni sebagai pengelolah dana zakat, infaq, 

sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. 

4.5. Manajemen Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Nasional 

Zakat Core Principels (ZCP) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan 

Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2016 lalu merupakan dokumen yang 

secara spesifik di dalamnya menyinggung perihal manajemen risiko pada 

pengelolaan zakat, sehingga peneliti menggunakan profil risiko pada Zakat Core 

Principels sebagai acuan, dalam hal ini profil risiko yang digunakan adalah risiko 

operasional, pada saat wawancara terhadap narasumber mengenai poin adakah 
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regulasi yang digunakan dalam manajemen risiko, atau spesifik mengatur masalah 

manajemen risiko, ketiga lembaga amil zakat masih belum mengetahui apa itu 

Zakat Core Principels, adapun acuan masih bersifat umum, seperti yang 

disampaikan oleh   r su  er  e     pert       “Adakah regulasi yang 

mengatur tentang manajemen risiko pada LAZNAS ? “ 

Jawaban ibu Hemi dari Yatim Mandiri adalah sebagai berikut: 

“…mungkin tata kelola itu yang bisa jadi regulasi untuk manajemen risiko kita, 

misal tentang tata kelola keuangan, pencairan dana sekian boleh ke siapa, 

pencairan dana sekian itu wewenangnya siapa, itu ada di kita, seperti itu.” 

Ibu Tantri dari Nurul Hayat : 

“ ZPA kalau di tempat kita, ZPA zakat aaa, pengambilan dana ituloo mas, advice, 

yaa seperti itu ? “ 

Jawaban bapak Eko dari YDSF : 

” Ada, sebenernya kita gini mas ya, mungkin di lembaga lainnya tidak seperti 

kita, semua dalam anu kan tergantung bapak bapak, bapak pengurus, nah 

sebenernya kita, kenapa tidak ada direktur, direktur pelaksana, semua apa ini, 

cemk, apa ini, yang memutuskan dari bapak bapak, bapak bapak pengurus, bapak 

pengurus itu ada, pembina, pengurus, pengawas, seperti itu... ” 

berdasarkan jawaban tersebut jelas bahwa ketiga lembaga amil zakat nasional 

yang diwawancarai masih belum mengetahui apa itu Zakat Core Principels 

namun telah melakukan manajemen risiko berdasarkan peraturan pada lembaga 

amil zakat masing-masing,  terlepas dari tahu atau tidaknya ketiga lembaga amil 

zakat dengan Zakat Core Principels setidaknya lebaga amil zakat yang 

bersangkutan telah melakukan manajemen risiko operasional. Dalam Zakat Core 

Principels perihal manajemen risiko operasional bawasannya dalam rangka 

meminimalisir kekacauan yang potensial dan pelanggaran syariah yang potensial, 
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lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur penguasaan yang baik untuk 

memastikan bahwa tanggungjawab dan akuntabilitasnya dapat terpenuhi. Usaha 

lembaga amil zakat nasional dalam menghadapi risiko operasionalnya berbeda 

beda bergantung pada kebijakan masing masing yang diterapkan, berdasarkan 

wawancara terhadap lembaga amil zakat nasional yang dilaakukan oleh peneliti, 

bagaimana lembaga amil zakat nasional menghadapi risiko operasional antara 

yang satu dengan yang lainnya berbeda, hal ini disebabkan karena karakteristik 

dan kebijakan lembaga amil zakat nasional tersebut yang berbeda beda pula. 

Misalnya saja nurul hayat yang menyatakan bawa setiap departemen memiliki 

beberapa divisi dan di setiap divisi memiliki manajemen risiko masing masing, 

berikut pernyataan Ibu Tantri mengenai hal tersebut: 

“Ini dimana dulu ? di tempat kita di masing masing divisi ada risknya, ada 

manajemen risikonya.” 

Perlu diketahui juga bahwa pada nurul hayat terdapat 9 (sembilan) departemen 

dengan setiap departemen memiliki divisi yang berbeda beda, berikut pernyataan 

Ibu Tantri mengenai perihal tersebut: 

“Kalau di tempat lain operasional itu hanya satu, HRD tok, di tempat kita 

mengapa banyak jadi kita ada 9 departemen salah satunya adalah departemen 

operasional begitu, di bawah depertemen operasional itu ada beberapa divisi 

begitu, kalau di perusahaan lain departemen operasional itu hanya HRD.” 

Unuk departemen operasional terdapat 5 (lima) divisi di dalamnya yaitu HRD 

(Human Relation Division), PM (Purchasing Management), QC (Quality 

Control),  IT (Information Technology), dan 5R (Resik, Rapi, Ringkas, Rajin). 

Sedangkan Yatim Mandiri menyatakan bahwa untuk manajemen risiko tidak ada 
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lembaga khusus dan sedang akan dibangun, hal ini tidak jauh berbeda dengan 

YDSF, berikut pernyataan Ibu Hemi dari Yatim Mandiri: 

“Monggo kalau mau ditanyakan, kalau untuk manajemen risiko di Yatim Mandiri 

sendiri memang secara lembaga khusus kita sedang mau dibangun, jadi belum 

ada, di struktur harusnya kan ada ya, nah iki kita masih belum ada.” 

Walaupun tidak ada secara kelembagaan khusus yang menangani permasalahn 

manajemen risiko tetapi kedepannya akan dibangun, hal ini tentu saja diharapkan 

membawa dampak yang baik bagi manajemen risiko kedepannya, hal ini juga 

sesuai dengan nasehat dari Ali bin Abi Thalib bawasannya barangsiapa yang hari 

ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung, 

barangsiapa hari ini sama dengan hari kemarin maka ia adalah orang yang merugi, 

dan barangsiapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang 

yang terlaknat. Nasehat tersebut nampaknya masih relevan dengan kehidupan 

sehari hari dan sesuai dengan QS Al-Hasyr ayat 18 berikut: 

 َ َُّ ٱَّللَّ َُۚ إِ ٱرَّقُْ٘ا ٱَّللَّ َٗ ۡذ ىَِغٖذِۖ  ٍَ ب قَذَّ ٍَّ ۡىزَْظُۡش َّۡفٞش  َٗ  َ ُْْ٘ا ٱرَّقُْ٘ا ٱَّللَّ ٍَ َِ َءا َب ٱىَِّزٌ ٓأٌَُّٖ ب ٌَٰ ََ  ثِ
 َخجٍُِشُۢ

  َُ يُ٘ ََ  ٣٤رَۡع

  „   u                ut t qu         t   ur    su     q     t            

  tt qu                        ru       t „          

Artinya: 

18. Hai orang-orang yang beriman, bertawalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 

dan bertawalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mahamengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 6, tafsir firman Allah “Dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok” adalah, hisablah diri 
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kalian sebelum dihisab oleh Allah. Dan lihatlah apa yang telah kalian tabung 

untuk diri kalian sendiri berupa amal shalih untuk hari kemudian dan pada saat 

bertemu dengan Raab kalian. K t  “  r  eso ” p       t terse ut te tu  e       

arti yang sangat luas, apabila dalam jangka panjang dapat diartikan sebagai hari 

esok di akhirat, dalam jangka pendek juga dapat diartikan sebagai hari esok yaitu 

besok dalam artian yang sesungguhnya, apabila dikaitkan dengan manajemen 

risiko operasional pada lembaga amil zakat nasional yang mana terdapat beberapa 

lembaga amil zakat nasional yang belum memiliki sistem manajemen risiko 

operasional secara terstruktur dan secara umum berdasarkan hasil wawancara 

lembaga amil zakat nasional haya melakukan dua tahap manajemen risiko yaitu 

identifikasi dan penanganan, namun di kemudian hari akan direncanakan 

pembentukan manajemen risiko operasional yang lebih terstruktur maka hal ini 

sangatlah baik dan sesuai dengan QS Al-Hasyr ayat 18 serta nasehat yang 

diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. 

 Manajemen risiko pada lembaga amil zakat nasional dirasa sangat 

diperlukan saat ini, terlepas dari risiko operasonal yang dibahas pada penelitian ini 

masih banak risiko lainnya yang melekat pada lembaga amil zakat nasional, di era 

modern ini, dimana semua serba digital dan segala jenis informasi mudah untuk 

didapat manajemen risiko yang baik dirasa perlu dilakukan, bukan saja untuk 

mengikuti perkembangan zaman semata namun lebih kepada manfaat yang 

dirasakan dengan adanya manajemen risiko yang baik, contoh sederhananya 

adalah saat ini banyak lembaga amil zakat namun tidak semua dapat memiliki 

predikat skala nasional, dengan manajemen risiko yang baik bukan tidak mungkin 
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lembaga amil zakat bersekala nasional yang lain akan tercipta, dengan munculnya 

banyak lembaga amil zakat nasional tentunya manfaat yang diberikan oleh zakat, 

infaq, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya akan lebih luas dan merata. 

 Manajemen risiko operasional lembaga amil zakat nasional merupakan 

segelintir bagian dari manajemen risiko pada lembaga amil zakat nasional, namun 

bagian kecil ini tidak kalah pentingnya denga keseluruhan manajemen risiko 

tersebut, dapat kita ketahu sebelumnya bawasannya risiko operasional memiliki 

cakupan yang sangat luas, bahkan pada setiap kegiatan maupun usaha selalu 

memiliki risiko operasional, maka tidak heran jika M. Hanafi (2012:94) dalam 

bukunya menyatakan bahwa risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling 

”tu ”    u  p      se    t   p                    e     t pe r s ko lainnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko 

operasional pada lembaga amil zakat nasional merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan, namun bukan berarti manajemen risiko yang lain pada amil zakat 

nasional tidak penting untuk dilakukan, hal ini semata hanya menunjukan 

bagaimana urgensi dari manajemen risiko lembaga amil zakat nasional, khususnya 

risiko operasional. Selanjutnya peneliti akan mencoba menjelaskan bagaimana 

proses manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh lembaga amil zakat 

nasional berdasarkan landasan teori yang telah ada. Dimana pada proses 

manajemen risiko operasional akan dijelaskan bagaimana tahap-tahap manajemen 

risiko operasional dari awal hingga akhir. 

4.5.1. Proses Manajemen Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Nasional 
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Berdasarkan landasan teori sebelumnya, prosses manajemen risiko dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu Idientifikasi Risiko, Evaluasi & Pengukuran Risiko, dan 

Pengelolaan Risiko. Idientifikasi yaitu dimana kita dapat mengetahui risiko apa 

saja yang akan terjadi, Evalusai dan Pengukuran Risiko yaitu dimana risiko dapat 

diketahui bagaimana dampak apabila terjadi beserta besarnya kemungkinan 

terjadinya risiko tersebut, dan pengelolaan risiko adalah bagaimana cara 

menangani risiko yang telah teridientifikasi sebelumnya. Seluruh proses tersebut 

merupakan satu kesatuan yang berurutan dari awal hingga akhir, proses tersebut 

akan gagal apabila tidak sesuai dengan urutan yang ada, misalnya saja 

pengelolaan risiko diletakkan pada urutan yang pertama, lalu identifikasi risiko 

dan evaluasi serta pengukuran, hal ini tentu tidak dapat terjadi mengingat jika 

ingin melakukan pengelolaan risiko kita harus mengerti risiko apa yang akan 

dikelola dan bagaimana statusnya, proses yang runtut sebenarnya telah sempurna 

dicontohkan dalam QS. Al-Mu‟minun ayat 12 sampai 14 mengenai penciptaan 

manusia, berikut QS. Al-Mu‟minun ayat 12 sampai 14 beserta tafsirnya: 

  ِٖ ِ ِطٍ ٍِّ يَٖخ  ِ ُصيَٰ ٍِ  َِ َّضٰ ىَقَۡذ َخيَۡقَْب ٱۡۡلِ َٗ٣١ 

    q        q      s        su    t       t  (in). 

Artinya: 

12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. 

Tafsir ayat 12 tersebut dalam tafsir ibnu katsir jilid 4 adalah bawasannya Allah 

berfirman memberitahukan permulaan penciptaan manusia dari saripati (berasal) 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



72 
 

 
 

dari tanah, yaitu Adam. Allah telah menciptakannya dari tanah yang kering yang 

berasal dari lumpur hitam yang dieri bentuk. 

  ِٖ ِنٍ ٍَّ ُٔ ُّۡطفَٗخ فًِ قََشاٖس  ٌَّ َجَعۡيَْٰ  ٣٤صُ

 u    j „     u  ut  t      q r r  -         . 

Artinya: 

13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat 

yang kokoh (rahim). 

Tafsir ayat 13 tersebut dalam tafsir ibnu katsir jilid 4, kalimat “Kemudian kami 

jadikan saripati itu air mani.“ Dhamir (kata ganti) di sini kembali kepada jenis 

manusia, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam QS. As-Sajdah ayat 7 

hingga 8 yang memiliki arti “dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 

Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang jijik (air mani)”. 

Maksudnya, lemahdan berpindah dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain 

dan dari suatu sifat ke sifat yang lain. 

 ٌَ َّب ٱۡىِعظَٰ ۡ٘ ب فََنَض َٗ
ۡضَغخَ ِعَظٰ َُ ۡضَغٗخ فََخيَۡقَْب ٱۡى ٍُ ٌَّ َخيَۡقَْب ٱىُّْۡطفَخَ َعيَقَٗخ فََخيَۡقَْب ٱۡىَعيَقَخَ  ب  صُ َٗ ىَۡح

ُٔ َخۡيقًب  ٌَّ أََّشۡأَّٰ َِ  صُ يِقٍِ ُِ ٱۡىَخٰ ُ أَۡحَض  ٣٣َءاَخَشُۚ فَزَجَبَسَك ٱَّللَّ

 u         q     ut  t  „   q t          q    „   q t   u   t          q    

 u   t  „           s u    „                 u      s  „   u      q   

    r       t   r       u   s  u       q    ). 

Artinya: 

14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-

belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami 

jadikan makhluk yang (berbentuk) lain. 
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Tafsir ayat 14 tersebut dalam tafsir ibnu katsir jilid 4 adalah, dalam firman Allah 

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah.” Artinya, kemudian kami 

jadikan nutfah , yaitu air yang memancar dari tulang rusuk yang berada di tulang 

punggung laki-laki dan tulang dada wanita, yang berada di tulang selangka dan 

pusar sehingga menjadi segumpal darah yang memanjang. “Lalu segumpal darah 

itu Kami jadikan segumpal daging,” yaitu segumpal daging yang tidak 

mempunyai betuk tertentu dan tidak mempunyai rupa. “Dan segumpal daging itu 

kami jadikan tulang-belulang,” maksudnya, Kami (Allah) brikan bentuk yang 

memiliki kepala, dua tangan, dua kaki, dengan tulang tulangnya, urat, dan otot-

ototnya. “Lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging.” Maksudnya, 

kami jadikan daging yang dapat menutupi, mengokohkan, dan menguatkan. 

“Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.” Yakini, kemudian 

Kami tiupkan ruh kedalamnya, sehingga diapun bergerak dan menjadi makhluk 

yang memiliki pendengaran, penglihatan, pengetahuan, gerakan, dan goncangan. 

Berdasarkan tafsir ketiga ayat tersebut proses penciptaan manusia merupakan 

suatu peristiwa yang berurutan dari awal hingga akhir 

 Proses manajemen risiko operasional di lembaga amil zakat nasional dan 

proses penciptaan manusia memiliki suatu kesamaan yaitu sama-sama berurutan 

runtut dari awal hingga akhir, langkah dalam prosesnya tentu saja tidak dapat 

dibolak-balik, berikut Gambar 4.1 mengenai proses manajemen risiko operasional 

untuk mempermudah penjelasan : 
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Sumber: Diolah dari Berbagai Macam Sumber 

Gambar 4.1 

Proses Manajemen Risiko Operasional 

Proses manajemen risiko operasional dimulai dengan identifikasi risiko 

operasional dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu evaluasi dan pengukuran 

risiko operasional serta langkah terakhir yaitu pengelolaan risiko, semua langkah 

tersebut berurutan dari awal hingga akhir dan tidak dapat diubah urutannya, dalam 

hal ini proses manajemen risiko operasional berada pada ruang lingkup lembaga 

amil zakat nasional dalam melakukan pengelolaan zakat, untuk mengetahui proses 

manajemen risiko operasional di lembaga amil zakat nasional dilakukan dengan 

cara mewawancarai tiga narasumber dari tiga lembaga amil zakat nasional yang 

berbeda serta observasi oleh peneliti dan juga data-data lain yang dapat menjadi 

pendukung dalam memahami bagaimana manajemen risiko operasional di 

lembaga amil zakat nasional. 

Model penjelasan manajemen risiko operasional di lembaga amil zakat 

nasional berikutnya akan dijelaskan berdasarkan teori-teori manajemen risiko 

yang berada pada landasan teori sebelumnya, diharapkan model penjelasan 

selanjutnya dapat menggambarkan dengan baik proses manajemen risiko pada 

lembaga amil zakat nasional, karena pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan 

Identifikasi Risiko Operasional 

Evaluasi dan Pengukuran Risiko 

Operasional 

Pengelolaan Risiko Operasional 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

Operasional 
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bawasannya belum seluruh lembaga amil zakat nasional telah melakukan 

manajemen risiko operasional namun masih pada tahap identifikasi dan 

penangananan saja selanjutnya pada thapan pengukuran risiko maka peneliti akan 

berusaha menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang terstruktur, diharapkan 

penjelasan berikut ini dapat menggambarkan proses manajemen risiko operasional 

secara umum. 

Penjelasan selanjutnya akan dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama 

yaitu identifikasi risiko operasional lembaga amil zakat nasional, yang kedua yaitu 

evaluasi dan pengukuran risiko operasional lembaga amil zakat nasional, dan yang 

terakhir adalah pengelolaan risiko operasiona lembaga amil zakat nasional. Ketiga 

bagian tersebut berisi kutipan wawancara, tabel, gambar, serta penjelasan disertai 

dengan ayat quran. 

4.5.1.1 Identifikasi Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Nasional 

Untuk mengetahui identifikasi risiko operasional pada lembaga amil zakat 

nasional penulis bertanya mengenai risiko operasional apa saja yang ada pada 

ketiga narasumber, risiko yang teridentifikasi pada lembaga amil zakat nasional 

yatim mandiri adalah, target yang tidak terpenuhi, kepatuhan syariah yang tidak 

terpenuhi  dan sistem komputer bermasalah, seperti yang telah disampaikan oleh 

Ibu Hemi: 

“Risiko operasionalnya ya, di kita pasti ada target gitu ya, di akhir tahun kita ada 

yang namanya rapat kerja nasional, disitu ada yang namanya target tahunan, nah 

dari target tahunan itu kita sudah targetkan sekian, dari target sekian kita nanti 

akan distribusi sekian, otomatis seperti itu ya, dari situ kemudian risikonya yang 

muncul, kemungkinan risiko yang muncul adalah apayang kita capai tidak sesuai 
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dengan target seperti itu, nah bagaimana kemudian menangani itu, ya memang 

untuk penyalurannya nanti akan kita kelola bagaimana kemudian, seperti itu” 

Target yang tidak terpenuhi berkaitan dengan jumlah zakat yang diterima oleh 

lembaga amil zakat, dalam hal ini apabila target tidak terpenuhi maka akan 

berdampak terhadap penyaluran dana zakat tersebut. 

“Kepatuhan syariah kita ada dewan syariah, jadi apapun yang kita lakukan, klita 

menggelontorkan program baru, tentu kita akan konsultasikan ke dewan syariah, 

semacam contoh dulu ketika kita menjadikan qurban itu dalam bentuk sosis, kan 

itu pro dan kontra, kita konsultasikan dahulu ke dewan syariah, seperti itu, jadi 

kepatuhan syariahnya kita dibatasi oleh dewan syariah itu, ketika dewan syariah 

mengatakan iya, ya kita teruskan, kalau tidak ya tidak kita teruskan.” 

Kepatuhan syariah berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwenang dalam hal ini adalah BAZNAS, MUI, dan Kementrian 

Agama. Apabila kepatuhan syariah tidak terpenuhi, hal paling buruk adalah 

pencabutan izin operasional lembaga amil zakat tersebut. 

N:  “Risiko terkait dengan sistem”. 

P:  “Sistem, sistem komputer, kalau misalnya nanti diserang virus ada ngga 

bu mitigasinya ? atau penanganannya seperti apa ?” 

N:  “Oo, kalau virus, kita punya antivirus, nah mungkin itu bisa dijadikan apa 

namanya, salah satu pencegahan di kita.” 

Sistem komputer berkaitan dengan virus yang menyerang komputer sehingga 

dapat menghambat segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer. 

 Nurul hayat mengidientifikasi risiko berdasarkan divisi, terdapat 5 divisi 

pada bagian operasional yaitu PM (purchasing), IT, HRD, QC(quality control), 

5R(resik, rapi, ringkas, rajin). Risiko yang teridientifikasi pada bagian PM adalah 

supplier yang terbatas, pada bagian IT risiko yang teridientifikasi adalah cyber 

error, pada bagian HRD adalah pengajuan cuti, pengajuan dana,  keterlambatan 
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karyawan, pengajuan lembur, pada bagian QC ada risiko prosedur yang tidak 

jalan, pada bagian 5R terdapat risiko mengenai resik, rapi, ringkas, rajin yang 

tidak terpenuhi, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Tantri 

“…risikonya adalah supplier terbatas, contohnya komputer, kita butuh komputer 

banyak nih, sedangkan PM kalau di tempat kita aturannya adalah satu unit, satu 

kebutuhan kita minimal mempunyai dua supplier, ternyata dua duanya supplier 

ini apa yang kita butuhkan tidak ada begitu…” 

Apabila terdapat persediaan yang rusak atau habis bagian purchasing bertugas 

mengontak supplier agar menyediakan barang yang dibutuhkan, namun apabila 

barang yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan menyebabkan lead time yang 

lama, dan hal itu dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lembaga amil 

zakat. 

“IT, cyber error, kita, unit kita sudah menggunakan computerisem, mulai dari 

aqiqah sudah input data computerisem, front office menerima tamu juga kita 

sudah computerized begitu, jadi mengukur jumlah tamu yang datang begitu, itu 

juga sudah computerized semua begitu.” 

Cyber error dalam hal ini sesuatu yang berkaitan dengan cyber atau lebih 

mudahnya sesuatu yang berkaitan dengan internet, tidak hanya website tetapi juga 

aplikasi yang pengoperasiannya membutuhkan internet. 

“HRD yang pertama pengajuan cuti, lalu pengajuan dana kesehatan, terus 

pengajuan pelatihan karyawan, jadi sementara itu” 

Pengajuan cuti berkaitam dengan karyawan yang absen karena alasan tertentu 

seperti misalnya melahirkan, sakit, ataupun alasan yang lainnya.  

“Dana kesehatan, kita untuk dana kesehatan itu, pada saat temen temen 

mengajukan itu harus menggunakan kuitansi yang asli…” 
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Pengajuan dana kesehatan berkaitan dengan dana yang dapat diajukan kepada 

pihak lembaga amil zakat karena alasan permasalahan kesehatan.  

“Pelatihan karyawan, terkait dengan ada beberapa teman yang diberangkatkan 

untuk training keluar itu tidak sesuai dengan kapasitasnya itu yang pertama, yang 

kedua manajemen risiko berikutnya terkait dengan pelatihan, karena setelah 

mereka pelatihan yang di luar, in house ataupun yang di luar, mereka tidak share 

ke timnya sendiri, harusnya pada saat mereka pelatihan, pulang dari pelatihan, di 

luar kota ataupun dimanapun, harusnya kan sesuai dengan kapasitasnya dia kan 

ya, jobdesk dan lain sebagainya, pada saat mereka datang harusnya ya mereka 

share ke timnya, “ kemarin saya training ini lhoo, ini, ini, ini “ begitu, jadi 

feedbacknya ada begitu”…” 

Pengajuan pelatihan karyawan berkaitan dengan karyawan yang mengikuti 

pelatihan baik di dalam maupun di luar lembaga amil zakat, yang biayanya 

ditanggung oleh pihak lembaga amil zakat, terkadang karyawan yang mengikuti 

pelatihan tidak sesuai dengan kapasitasnya dan hasil pelatihan yang tidak 

disampaikan kepada timnya. 

 “Quality Control, QC, sistem ndak jalan, QC fungsinya kontrol sistem all nurul 

hayat se indonesia, yang dikontrol apanya ?, contoh aa prosedur pengambilan 

zakat, prosedur pengambilan zakat itu yang kontrol siapa ? QC, kontrol SOP, 

mengontrol prosedur seluruh lini yang ada di nurul hayat, mulai dari admin 

aqiah, admin HRD, admin zakat, itu yang kontrol adalah QC semua, manajemen 

risikonya ya prosedur yang tidak dijalankan itu tadi” 

Prosedur yang tidak berjalan berkaitan dengan SOP (standard operational 

procedure ) yang apabila SOP tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan 

mengganggu operasional lembaga amil zakat tersebut. 

“5R itu kebersihan yang tidak tercapai, kaitannya dengan kebersihan.” 

Resik, ringkas, rapi, rajin yang tidak terpenuhi hal ini merupakan hal kecil yang 

apabila tidak terpenuhi dapat mengganggu jalannya suatu kegiatan, misalnya saja 

kebersihan ruangan. 
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 Risiko yang teridientifikasi pada YDSF adalah pengambilan donasi yang 

tidak tepat waktu, edukasi masyarakat mengenai zakat, dan perkembangan 

teknologi, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Eko 

“Yaaa, memang kalau kita ini, kadang sampai berhenti gitu yaa ? kita sebenernya 

mengandalkan di donatur kita, YDSEP, donatur yang sifatnya perorangan, salah 

satunya, ya menengah kebawah, ritel begitu, skala rumah tangga, yang itu 

diambil oleh JUNGUT, juru pungut itu, yang paling banyak ya memang, 

masuknya donasi, uang yang masuk ke kita, itu paling banyak yang diambil oleh 

JUNGUT ini, dikala jungut ini ada istilahnya, mungkin sakit, atau lama, ya kita 

agak kerepotan, cuma kita antisipasi ya ada yang namanya JURAM, juru ambil, 

satu juru pungut satu juru ambil, jika keadaan insidentil, nah selama ini juram itu 

mampu melayani insidentil, jadi kalau JUNGUT ngga bisa, yaa JURAM 

ituJUNGUT adalah singkatan dari juru pungut yang tugasnya adalah mengambil 

donasi dari para donator YDSF, sedangkan JURAM adalah juru ambil yang 

bertugas apabila juru pungut tidak dapat melaksanakan tugasnya tepat waktu.” 

Pengambilan donasi yang tidak tepat waktu dapat menganggu penyaluran zakat, 

hal ini menjadi penting ketika kegiatan utama lembaga amil zakat tersebut adalah 

pendayagunaan zakat, yang sumber utamanya adalah zakat itu sendiri. 

“Jadi ini sebenarnya satu, kita edukasi begitu, untuk mengingatkan untuk 

berzakat itu, dikala itu ngga berjalan itu kan kembali pada umat, ke masing-

masing perorangan, istilahnya dia bisa bergerak hatinya untuk berzakat, otomatis 

akan meningkat, dikala orang-oranng ini ndak ada istilahnya tumbuh rasa untuk 

berzakat itu juga memengaruhi juga, begitu” 

Edukasi masyarakat mengenai zakat yang kurang dapat menyebabkan penyaluran 

dana zakat yang terhambat, hal ini berkaitan dengan masyarakat yang enggan 

menunaikan kewajiban berzakatnya 

“Heem, ada kita IT yaa, kita modelnya kaya apa ya, IT ini membuat sistem, ini 

belum jadi mas hehe” 

Perkembangan teknologi dapat menjadi ancaman bgi sebagaian lembaga amil 

zakat, contohnya saja segala sesuatu yang sekarang dapat dilakukan via mobile 
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phone, menjadikan lembaga amil zakat nasional merasa perlu untuk bergerak 

mengikuti perkembangan teknologi. 

 Berdasarkan wawancara mengenai idientifikasi risiko kepada ketiga 

narasumber yaitu Ibu Hemi dari Yatim Mandiri, Ibu Tantri dari Nurul Hayat dan 

Bapak Eko dari YDSF. Terdapat 14 risiko yang telah teridentifikasi dari ketiga 

lembaga amil zakat nasional tersebut, agar lebih mudah dapat dilihat pada Tabel 

4.4 

Tabel 4.4 

Risiko yang Teridentifikasi 

No Risiko yang Teridientifikasi 

1. Target yang tidak terpenuhi 

2. Kepatuhan syariah tidak terpenuhi 

3. Sistem komputer yang bermasalah 

4. Persaingan dengan LAZNAS lain 

5. Supplier yang terbatas  

6. Cyber error 

7. Pengajuan cuti yang tidak sesuai peraturan 

8. Pengajuan dana kesehatan yang tidak sesuai peraturan 

9. Pengajuan pelatihan karyawan yang tidak tepat sasaran 

10. Prosedur yang tidak berjalan 

11. Resik, rapi, ringkas, rajin yang tidak terpenuhi 

12. Pengambilan donasi yang tidak tepat waktu 

13. Edukasi masyarakat mengenai zakat yang kurang 

14. Tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi 

        Sumber : Hasil wawancara 

Dari 14 risiko operasional yang telah teridentifikasi apabila digolongkan lebih 

rinci lagi berdasarkan 4 tipe risiko operasional yaitu ancaman dari luar, kegagalan 

system, kegagalan mengelola manusia, kegagalan proses internal, maka akan 

didapatkan pengelompokan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Risiko Operasional Ancaman dari Luar 

No. Risiko Operasional 

1. Pesaingan dengan LAZNAS lain 

2. Cyber error 

3. Supplier yang terbatas 

4. Edukasi masyarakat mengenai zakat yang kurang 

  Sumber: Pengelompokan Hasil Wawancara 

Dapat diketahui berdasarkan tabel risiko operasional yang berasal dari 

ancaman luar lembaga amil zakat nasional terdapat 4 risiko yaitu persaingan 

dengan LAZNAS lain, cyber error, supplier yang terbatas, dan edukasi 

masyarakat mengenai zakat yang kurang, pada tabel selanjutnya akan dijelaskan 

pengelompokan risiko operasional yang berasal dari kegagalan sistem. 

Tabel 4.6 

Risiko Operasional Kegagalan Sistem 

No. Risiko Operasional 

1. Sistem komputer bermasalah 

2. Cyber error 

3. Tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi 

Sumber: Pengelompokan Hasil Wawancara 

Berdasarkan tabel risiko operasional kegagalan sistem dapat diketahui 

terdapat 3 risiko yang masuk dalam risiko operasional kegagalan sistem yaitu 

sistem komputer yang bermasalah, cyber error dan tertinggal dalam mengikuti 

perkembangan teknologi. Cyber error seperti yang kita ketahui sebelumnya telah 

masuk dalam penggolongan risiko operasional ancaman dari luar, cyber error 
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memungkinkan masuk dalam dua penggolongan karena memang karakteristiknya 

yang dapat digolongkan berdasarkan ancaman dari luar dan kegagalan sistem. 

Tabel 4.7 

Risiko Operasional Kegagalan Mengelola Manusia 

No. Risiko Operasional 

1. Target yang tidak terpenuhi 

2. Kepatuhan syariah yang tidak terpenuhi 

3. Pengajuan cuti yang tidak sesuai peraturan 

4. Pengajuan dana kesehatan yang tidak sesuai peraturan 

5. Pengajuan pelatihan karyawan yang tidak tepat sasaran 

6. Pengambilan donasi yang tidak tepat waktu 

  Sumber: Pengelompokan Hasil Wawancara 

 Risiko operasional yang termasuk kegagalan mengelola manusia 

berdasarkan tabel adalah target yang tidak terpenuhi, kepatuhan syariah yang tidak 

terpenuhi, pengajuan cuti yang tidak sesuai peraturan, pengajuan dana kesehatan 

yang tidak sesuai peraturan, pengajuan pelatihan karyawan yang tidak tepat 

sasaran dan pengambilan donasi yang tidak tepat waktu. Pada tabel selanjutnya 

akan dijelaskan risiko operasional yang berhubungan dengan kegagalan proses 

internal. 

Tabel 4.8 

Risiko Operasional Kegagalan Proses Internal 

No. Risiko Operasional 

1. Target yang tidak terpenuhi 

2. Kepatuhan syariah yang tidak terpenuhi 

3. Prosedur yang tidak berjalan 

4. Resik, rapi, ringkas, rajin yang tidak terpenuhi 

5. Pengambilan donasi yang tidak tepat waktu 

6. Tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi 

  Sumber: Pengelompokan Hasil Wawancara 
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Risiko operasional yang termasuk kegagalan proses internal antara lain 

target yang tidak terpenuhi, kepatuhan syariah yang tidak terpenuhi, prosedur 

yang tidak berjalan, resik rapi ringkas rajin yang tidak terpenuhi,  pengambilan 

donasi yang tidak tepat waktu dan tertinggal dalam mengikuti perkembangan 

teknologi. 

Prosses Identifikasi Risiko tersebut apabila dikaitkan dengan Kisah Nabi 

Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja, dijelaskan pada Al-Quran surat 

Yusuf ayat 46 : 

ٌُق أَۡفزَِْب ذِّ ٌَُّٖب ٱىصِّ ٍذ  ٌُُ٘صُف أَ جُيَٰ ُْۢ َصۡجِع ُص َٗ َِّ َصۡجٌع ِعَجبٞف  ُٖ ٌَۡأُميُُٖ ب ََ ٖد ِص فًِ َصۡجِع ثَقََشٰ

  َُ ٘ َُ ٌۡ ٌَۡعيَ ُ ًٓ أَۡسِجُع إِىَى ٱىَّْبِس ىََعيَّٖ ٖذ ىََّعيِّ أَُخَش ٌَبثَِضٰ َٗ  ٣٠ُخۡضٖش 

  su u    u  s s    qu   t       s  ‟    q r t   s         ‟ u u u    s  ‟u  

„ j  u     s  ‟  su  u  t     ur       u   r      s t      ‟      rj  „u        s     

„     u     „          

 

Artinya: 

 

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang 

yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina 

yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus 

dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku 

kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". 

 

Risiko yang teridientifikasi oleh Nabi Yusuf pada kisah sang raja adalah, 

bahwa akan terjadi kekeringan yang akan melanda, hal ini dilihat dari sapi gemuk 

yang dimakan oleh sapi kurus dan terdapat bulir gandum yang hijau serta bulir 

gandum yang kering. Hal tersebut merupakan usaha dalam mengenali risiko yang 

akan terjadi 
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4.5.1.2 Evaluasi dan Pengukuran Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat 

Nasional 

Pengukuran risiko menggunakan matriks penilaian risiko dengan 

pendekatan probability dan severity yang biasa disebut qualitative approach, pada 

pendekatan ini data yang dibutuhkan adalah seberapa besar kemunkinan 

(probability) risiko tersebut akan terjadi dan seberapa besar dampak (severity) 

risiko tersebut apabila tejadi, data telah didapatkan berdasarkan hasil wawancara 

dimana masing-masing lembaga amil zakat mengurutkan dampak dan 

kemungkinan risiko yang telah teridenifikasi sebelumnya, selanjutnya risiko yang 

telah teridentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan 4 jenis risiko operasional 

yaitu ancaman dari luar, kegagalan system, kegagalan mengelola manusia dan 

kegagalan proses internal akan diberi nilai berkaitan dengan kemungkinan dan 

dampaknya apabila terjadi, data yang akan tersaji berupa 4 matriks pengukuran 

risiko berdasarkan macam-macam risiko operasional beserta letak 3 lembaga amil 

zakat pada matriks pengukuran risiko tersebut. 
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Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara 

Gambar 4.2 

Matriks Pengukuran Risiko Operasional Ancaman dari Luar 

Ketiga warna titik berwara tersebut menunjukkan posisi masing-masing 

lembaga amil zakat nasional pada matriks pengukuran risiko, titik warna merah 

merupakan yatim mandiri, titik warna biru merupakan nurul hayat dan titik warna 

hijau merupakan YDSF, angka satu hingga empat menunjukkan letak kuadran 

pada matriks pengukuran risiko tersebut. 

 Berdasarkan Gambar 4.2 mengenai risiko operasional yang berkaitan 

dengan ancaman dari luar dapat diketahui bahwa lembaga amil zakat YDSF 

berada pada kuadran empat, kuadran empat menunjukkan bahwa risiko 

operasional yang berkaitan dengan ancaman dari luar tersebut memiliki 

kemungkinan dan dampak yang besar apabila terjadi. 
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Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara 

Gambar 4.3 

Matriks Pengukuran Risiko Operasional Kegagalan Sistem 

Gambar 4.3 menunjukkan posisi ketiga lembaga amil zakat nasional pada 

matriks pengukuran risiko dalam risiko operasional yang berkaitan dengan 

kegagalan system, yatim mandiri berada pada kuadran empat, nurul hayat berada 

pada kuadran tiga yang berarti nurul hayat memiliki risiko operasional yang 

berkaitan dengan kegagalan system dengan kemungkinan yang kecil untuk terjadi 

tetapi apabila terjadi memiliki dampak yang besar, sedangkan YDSF berada pada 

kuadran satu yang berarti risiko kegagalan system YDSF memiliki potensi untuk 

terjadi kecil dan apabila terjadi memiliki dampak yang kecil pula. 
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Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara 

Gambar 4.4 

Matriks Pengukuran Risiko Operasional Kegagalan Mengelola Manusia 

 Gambar diatas menunjukkan letak lembaga amil zakat nasional pada 

matriks pengukuran risiko dalam konteks risiko operasional yang disebabkan oleh 

kegagalan dalam mengelola manusia, nurul hayat terletak pada kuadran dua 

sedangkan yatim mandiri dan YDSF terletak pada kuadran empat, walaupun yatim 

mandiri dan YDSF berada pada kuadran yang sama namun terlihat jelas pada 

gambar bahwa YDSF memiliki nilai kemungkinan dan dampak yang lebih besar 

daripada yatim mandiri, terlihat dari posisi YDSF pada kuadran yang yang berada 

di kanan atas tepat di atas posisi yatim mandiri. 
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Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara 

Gambar 4.5 

Matriks Pengukuran Risiko Operasional Kegagalan Proses Internal 

Letak ketiga lembaga amil zakat nasional pada matriks pengukuran risiko 

dalam konteks risiko operasional yang disebabkan karena kegagalan proses 

interlal dapat dilihat pada Gambar 4.5, gambar tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh lembaga amil zakat nasional berada pada kuadran empat yang mana 

ketiganya memiliki risiko operasional kegagalan proses internal dengan dampak 

dan kemungkinan terjadinya besar, namu apabila dilihat berdasarkan nilai maka 

yang memiliki dampak dan kemungkinan paling besar adalah yatim mandiri.  

Prosses Evaluasi dan Pengukuran Risiko tersebut apabila dikaitkan dengan 

Kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja, dijelaskan pada Al-

Quran surat Yusuf ayat 48 : 
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ٌَّ ٌَۡأرِ  َُ  صُ ب رُۡحِصُْ٘ ََّ ٍِّ َِّ إِلَّ قَيٍَِٗل  ٌۡ ىَُٖ زُ ٍۡ ب قَذَّ ٍَ  َِ ىَِل َصۡجٞع ِشَذاٞد ٌَۡأُمۡي ُِۢ ثَۡعِذ َرٰ ٍِ  ً٣٤ 

Su      ‟t         „          s  ‟u  s     u    ‟ u       q     tu     u    

     q             tu s         

 

Artinya: 

 

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 

 

Proses evaluasi dan pengukuran terdapat pada jumlah tahun, yaitu tujuh tahun 

dimana akan terjadi kekeringan serta damapak yang ditimbulkan dari kekeringan 

tersebut, yaitu dengan habisnya bibit gandum yang disimpan. 

4.5.1.3. Pengolahan Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Nasional 

 Pengolahan risiko pada lembaga amil zakat nasional terhadap 14 risiko 

yang telah teridientifikasi berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Risiko target yang tidak tidak terpenuhi. 

Ketika target pengumpulan dana zakat tidak terpenuhi setiap tahunnya 

otomatis penyaluran dana yang sudah direncanakan sebelumnya dapat 

terganggu maka tindakan yang diambil oleh lembaga amil zakat yatim 

mandiri adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap penyaluran dana 

zakat nantinya, sesuai dengan yang disampakaian oleh Ibu Hemi: 

“...kemungkinan risiko yang muncul adalah apa yang kita capai tidak 

sesuai dengan target seperti itu, nah bagaimana kemudian menangani itu, 

ya memang untuk penyalurannya nanti akan kita kelola bagaimana 

kemudian, seperti itu.” 
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2. Risiko kepatuhan syariah yang tidak terpenuhi. 

Apabila kepatuhan syariah tidak terpenuhi dampak paling buruk bagi 

lembaga amil zakat nasional adalah pencabutan izin dan hilangnya 

pengakuan oleh BAZNAS. Penanganan risiko yang dilakukan oleh yatim 

mandiri agar kepatuhan syariah dapat terpenuhi adalah dengan cara 

mengkonsultasikan setiap program baru kepada dewan syariah agar sesuai 

dengan regulasi yang telah ada, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu 

Hemi yaitu : 

“ Kepatuhan syariah kita ada dewan syariah, jadi apapun yang kita 

lakukan, klita menggelontorkan program baru, tentu kita akan 

konsultasikan ke dewan syariah, semacam contoh dulu ketika kita 

menjadikan qurban itu dalam bentuk sosis, kan itu pro dan kontra, kita 

konsultasikan dahulu ke dewan syariah, seperti itu, jadi kepatuhan 

syariahnya kita dibatasi oleh dewan syariah itu, ketika dewan syariah 

mengatakan iya, ya kita teruskan, kalau tidak ya tidak kita teruskan.” 

 

3. Risiko sistem komputer yang bermasalah. 

Penanganan yang dilakukan oleh yatim mandiri apabila sistem komputer 

bermasalah adalah dengan memiliki antivirus, dengan dilakukannya hal 

tersebut maka data yang dimiliki dapat terlindungi seperti yang dikatakan 

oleh Ibu Hemi yaitu : 

“Oo, kalau virus, kita punya antivirus, nah mungkin itu bisa dijadikan apa 

namanya, salah satu pencegahan di kita.” 

4. Risiko persaingan dengan LAZNAS lain 

Untuk mengatasi risiko persaingan dengan LAZNAS lain yatim mandiri 

mengaku hanya perlu waspada saja, karena bagi mereka lembaga amil 
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zakat nasional lain merupakan mitra, tidak pantas apabila mereka disebut 

bersaing. 

“Kita ngga menganggap itu ancaman hehehe itu adalah mitra seperti 

itu.“ 

5. Risiko supplier yang terbatas. 

Untuk mengatasi risiko supplier yang terbatas lembaga amil zakat nurul 

hayat memiliki safety stock, dimana nurul hayat memiliki stock barang, 

barang tersebut antara lain seperti computer atau apapun yang memiliki 

kemungkinan untuk rusak atau digantikan, karena apabila barang 

barangtersebut rusak maka karyawan tidak dapat bekerja, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Tantri: 

“...terus kita harus punya stock, stock misalnya dibatasin yaa, PM 

komputer misalkan ada 3, ngga boleh kurang dari 3, jadi kita punya, 

kalau di tempat kita stocknya berupa laptop, yang laptop yang semua 

orang bisa pinjam, jadi kalau misalkan ada kerusakan di hardwarenya 

atau di softwarenya yang dia gabisa kerja, sedangkan di PM ini belum 

bisa cari yang baru, kita masih ada stock, solusinya di situ, jadi PM harus 

punya stock, apapun itu, baik itu komputer, printer, scan, mereka punya 

stock.” 

 

6. Risiko cyber error. 

Untuk mengatasi cyber error lembaga amil zakat nasional nurul hayat 

memiliki programmer yang mengkontrol seluruh aktifitas yang 

berhubungan dengan internet, serta memiliki rumah-rumah server kosong 

yang sewaktu waktu dapat digunakan apabila terjadi masalah pada server 

yang lama, hal ini menjadi penting ketika kegiatan suatu lembaga amil 
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zakat nasional sudah terotomatisasi dengan internet, seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Tantri: 

“ Cyber error, kita punya programer aaa bukan yang membuatkan, tapi 

kita punya programer yang handle ini, jadi kalau misalkan ada yang error 

dari sini dia remote ngerjakan dari tempat lain, dan untuk, kalau untuk IT 

kita punya, kalau kemarin informasi dari temen-temen IT kita sudah 

nambah, antisipasinya adalah aa nambah, contoh ya contoh misalkan 

kelemahannya ada di server kita sudah nambah rumah-rumah server yang 

kosong, jadi kalau ada masalah, server yang belum kepeakai ini bisa di 

pakai, begitu.” 

 

7. Risiko pengajuan cuti yang tidak sesuai peraturan. 

Untuk mengatasi risiko pengajuan cuti karyawan, nurul hayat selalu 

mengingatkan karyawannya melalui slip gaji terkait sisa cuti yang dapat di 

ambil dan peraturan terkait pengambilan cuti, pengajuan cuti hanya dapat 

diajukan H-3 agar dapat diproses, sesuai dengan pernyataan Ibu Tantri: 

“Pengajuan cuti, kalau kita pengajuan cuti masuk di slip gaji mas, di slip 

gaji ada sisa cutinya berapa, lalu mengingatkan bahwa pengajuan cuti H-

3, begitu ada di situ.” 

 

8. Risiko pengajuan dana kesehatan yang tidak sesuai peraturan. 

Untuk mengatasi risiko pengajuan dana kesehatan, nurul hayat 

mewajibkan karyawannya mengumpulkan kuitansi atau nota asli, khusus 

untuk cabang karena waktu pengiriman nota membutuhkan waktu, nurul 

hayat mengatasinya dengan menggunakan google form, hal ini karena 

dana kesehatan dibutuhkan dengan segera oleh karyawannya yang sakit, 

seperti yang disampaikan oleh Ibu Tantri: 
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“...lama untuk nota aslinya sampe di surabaya, kita kontrolnya 

verifikasinya lama, untuk tindakan perbaikannya kita gunakan google 

form itu tadi, mereka ngisi google form, nota difotokan, add file, begitu, 

saya nyocokkan, ngecek google form dengan kuitansi yang mereka 

kumpulkan ke saya, setelah kuitansi datang, itu baru kita cocokkan, 

begitu, tetapi kita sudah proses meskipun kuitansinya belum datang, 

karena kan butuh waktu ya kalau dari cabang.” 

 

9. Risiko pengajuan pelatihan karyawan yang tidak sesuai peraturan. 

Untuk mengatasi risiko pengajuan pelatihan karyawan nurul hayat 

menggunakan google form yang bertujuan untuk mengkontrol rangkaian 

pelatihan karyawan, di dalamnya terdapat informasi mengenai siapa yang 

mengikuti pelatihan hingga bagaimana pelatihan tersebut bermanfaat bagi 

anggota timnya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Tantri: 

“...saya bikin google form terkait dengan pendaftaran pelatihan, di dalam 

google form itu nanti di spread sheetnya memunculkan tanggal berapa 

managernya pelatihan, training, tanggal berapa managernya share ulang 

ke timnnya, penangannanya begitu, jadi saya buatkan google form, kalau 

manual itu rawan kelolosannya, dikumpulkan tanda tangan di taruk sudah 

begitu, tapi kalau google form ringkas lewat HP dimanapun mereka 

berada begitu” 

 

10. Risiko prosedur yang tidak berjalan. 

Untuk mengatasi risiko prosedur yang tidak berjalan nurul hayat memiliki 

satu staff control kebijakan yang melakukan kontrol terhadap kebijakan 

yang telah dirumuskan sebelumnya, apakah kebijakan tersebut telah 

diterapkan ataukah kebijakan tersebut belum diterapkan, sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Ibu Tantri: 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



94 
 

 
 

“...untuk yang akan diterapkan di seluruh cabang di Indonesia itu 

disetorkan ke satu staff ini, staff ini fungsinya, jadi satu pintu, mereka 

yang akan mengsharekan ke cabang cabang, ke kepala cabang, setelah 

mereka share ke kepala cabang, di control oleh satu staff ini, fungsinya 

untuk apa, kontrol untuk, pak sudah disharekan ke timnya atau belum ?, 

buktinya apa ?, ditunjukkan buktinya, ada daftar hadir ada rekaman dan 

sebagainya begitu, kita memunculkan satu staff namanya kontrol 

dokumen, atau kontrol kebijakan.” 

 

11. Risiko resik, rapi, ringkas, rajin yang tidak terpenuhi. 

Untuk mengatasi permasalahan 5R yang tidak terpenuhi, lembaga amil 

zakat nasional nurul hayat membuat poster kecil dengan nomor yang bisa 

dihubungi sewaktu waktu, terletak pada tembok dimana pada lokasi 

tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi pelanggaran 5R, sehingga 

apabila terjadi pelanggaran maka sewaktu waktu nmor tersebut dapat 

dihubungi untuk di tindak lanjut. 

12. Risiko pengambilan donasi yang tidak tepat waktu. 

Untuk mengatasi risiko ini lembaga amil zakat nasional YDSF 

mengatasinya dengan adanya cadangan karyawan yang bertugas 

mengambil dana zakat dari para donatur, hal ini menjadi penting bagi 

YDSF karena apabila dana zakat tidak dapat diterima maka penyaluran 

akan terhambat, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Eko: 

“...yang itu diambil oleh JUNGUT, juru pungut itu, yang paling banyak ya 

memang, masuknya donasi, uang yang masuk ke kita, itu paling banyak 

yang diambil oleh JUNGUT ini, dikala jungut ini ada istilahnya, mungkin 

sakit, atau lama, ya kita agak kerepotan, cuma kita antisipasi ya ada yang 

namanya JURAM, juru ambil, satu juru pungut satu juru ambil, jika 

keadaan insidentil, nah selama ini juram itu mampu melayani insidentil, 

jadi kalau JUNGUT ngga bisa, yaa JURAM itu.” 
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13. Risiko edukasi masyarakat yang kurang mengenai zakat. 

Untuk membangun minat masyarakat dalam berzakat YDSF melakukan 

edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, sasarannya adalah 

anak-anak muda, karena hal ini berkaitan dengan regenerasi para muzaki, 

apabila kesadaran masyarakat untuk berzakat kurang maka akan 

berdampak buruk terhadap pengelolahan zakat oleh lembaga amil zakat 

tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Eko: 

“Kaya masnya ini kan calon hehehe, nah itu kaya di sekolah-sekolah itu 

kita edukasi, secara itu kan tidak seberapa, tapi itu nanti kan 

mengingatkan, anak-anak yang SMA, SMK, segmen itu, juga salah 

satunya itu edukasi, penggantinya yang tua-tua itukan pasti, mungkin 

meninggal, otomatis yang muda-muda ini calonnya hehehe.” 

 

14. Risiko perkembangan teknologi. 

Untuk mengatasi perkembangan teknologi YDSF mengantisipasinya 

dengan pembuatan aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam 

berzakat, namun aplikasi ini masih dalam proses pembuatan, seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Eko: 

“ Belum ada hehehe, sudah dua tahun ini, semoga ini nanti dapat berjalan 

dengan cepatt !!! ini nanti orang jadi lebih mudah berzakat atau berinfaq 

melalui aplikasi itu, berqurban begitu juga bisa.” 

Berdasarkan peta risiko yang telah dibuat dapat diketahui strategi 

penanganan yang sesuai untuk risiko-risiko tersebut. Terdapat dua strategi 

penanganan risiko yaitu preventif dan mitigasi (Kountur, 2008:120). Apabila 

mengikuti teori tersebut maka hampir seluruh risiko yang terdeteksi menggunakan 
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strategi penanganan risiko preventif dimana strategi yang dilakukan adalah 

membuat/ memperbaiki sistem prosedur, mengembangkan sumber daya manusia, 

dan memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Hanya terdapat satu risiko yang 

terdeteksi menggunakan strategi mitigasi yaitu risiko cyber error, strategi yang 

digunakan adalah pengalihan risiko, pengalihan risiko yang dilakukan adalah 

dengan memiliki programmer yang mengatasi permasalahan tersebut namun 

bukan dari pihak lembaga amil zakat. 

Prosses Pengelolaan Risiko tersebut apabila dikaitkan dengan Kisah Nabi 

Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja, dijelaskan pada Al-Quran surat 

Yusuf ayat 47 : 

 َُ ب رَۡأُميُ٘ ََّ ٍِّ ِٔۦٓ إِلَّ قَيٍَِٗل  جُيِ ُْۢ ٌۡ فََزُسُٗٓ فًِ ُص ب َحَصذرُّ ََ َِ َدأَٗثب فَ َُ َصۡجَع ِصٍِْ  قَبَه رَۡزَسُع٘

٣٧ 

Q    t  r  „    s   „  s        ‟               s  tu      r       su  u          

q            t   u       

 

Artinya: 

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 

biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 

sedikit untuk kamu makan”. 

 

Proses pengelolaan risiko terletak pada kegiatan bertanam selama tujuh 

tahun serta membiarkan hasil bertanam tersebut di bulirnya dan hanya memakan 

sedikit saja sesuai dengan kebutuhan, hal ini dilakukan untuk menghadapi risiko 

kekeringan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana kekeringan tersebut 

juga akan melanda selama tujuh tahun. 
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4.6. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, berikut 

adalah keterbatasan yang dialami : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada tiga lembaga amil zakat dari tujuh belas 

lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia, ketiganya berada di 

Surabaya, di Surabaya terdapat empat lembaga amil zakat nasional. 

2. Responden yang diwawancari oleh peneliti merupakan pilihan dari pihak 

lembaga amil zakat nasional, selain merupakan kebijakan lembaga amil 

zakat, hal ini juga dikarenakan keterbatasan kesempatan apabila ingin 

melakukan wawancara dengan pemilik lebaga amil zakat secara langsung. 

3. Penelitian hanya melihat permasalahan dari segi risiko operasional saja. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Seluruh lembaga amil zakat nasional yang diteliti telah melaksanakan 

proses manajemen risiko operasional. Manajemen risiko yang dilakukan 

berupa Identifikasi dan Pengelolaan risiko. 

2. Pada tahap identifikasi risiko lembaga amil zakat nasional terdapat 14 

risiko yang teridientifikasi. 

3. Pada tahap pengukuran dan evaluasi risiko yatim mandiri memiliki 

kemungkinan dan dampak risiko operasional kegagalan sistem dan 

kegagalan proses internal yang paling besar, YDSF memiliki 

kemungkinan dan dampak risiko operasional ancaman dari luar dan 

kegagalan mengelola manusia yang paling besar. 

4. Pada tahap pengelolaan risiko diketahui bahwa 13 dari 14 risiko yang telah 

teridentifikasi menggunakan strategi preventif dalam penanganannya dan 

haya satu risiko yang menggunakan strategi mitigasi dalam menangani 

risiko. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional 

A. Hendaknya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan 

pengembangan mengenai manajemen risiko, khususnya risiko 

operasional. 

B. Mempermudah akses bagi para peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. 

C. Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran dan pertimbangan 

terhadap proses manajemen risiko operasional pada lembaga amil 

zakat nasional, sehingga penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi 

pengembangan manajemen risiko operasional selanjutnya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

A. Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang 

sama hendaknya dapat menambah profil risiko, tidak hanya risiko 

operasional saja. Melakukan penelitian pada obyek yang lebih banyak 

lagi, karena setiap lembaga amil zakat nasional memiliki budaya dalam 

melakukan manajemen risiko yang berbeda beda. 

B. Jangan malas dalam mengerjakan skripsi. 
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LAMPIRAN 1 

 

Panduan Wawancara 

Risiko 

-Apa itu manajemen risiko ? 

-Apa itu manajemen risiko operasional ? 

Regulasi 

-Adakah regulasi yang mengatur tentang manajemen risiko pada LAZNAS ? 

Tahap Manajemen Risiko 

Idientifikasi Risiko 

-Risiko operasional apa saja yang mungkin terjadi pada LAZNAS ? * 

*(Risiko Operasional meniputi kesalahan manusia, teknologi, hukum, kepatuhan 

syariah, serta faktor internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan 

kegagalan operasional) 

Evaluasi dan Penilaian risiko 

-Jika diurutkan risiko manakah yang paling sering terjadi dan jarang terjadi ? 

-Jika diurutkan risiko manakah yang memiliki dampak paling besar hingga paling 

kecil ? 

Pengelolaan Risiko 

-Bagaimana LAZNAS melakukan pengelolaan risiko ? 
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LAMPIRAN 2 

 

Naskah Hasil Wawancara 

N: Narasumber 

P: Peneliti 

YATIM MANDIRI 

 

N:  Berarti ini sudah pengambilan data ya ? nanti pake DEA 

P:  Ngga ini kualitatif jadi wawancara 

N:  Oh sorry, DEA yang ini, hari ini saya manggil tiga untuk penelitian soale 

P:  Hehe 

( Narasumber melihat proposal penelitian) 
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N:  Rencananya pakai LAZ apa aja nanti ? 

P:  Rencananya semua LAZNAS yang ada di surabaya 

N:  Lima ? 

P:  Nurul Hayat, Yatim Mandiri, LMI sama YDSF 

N:  Okee 

(Narasumber melihat proposal penelitian lagi) 

N:  Mungkin dijelaskan secara singkat isinya yang disini (proposal) 

P:  Iya, jadi.. 

N:  Singkat aja 

P:  Jadi saya ini nanti mau meneliti tentang manajemen risiko operasionalnya 

yatim mandiri ini seperti apa, nah risiko operasional itu sendiri risiko yang 

berkaitan dengan manusia, sistem, atau segala sesuatu yang mengancam 

operasional laznaz ini, begitu 

N:  Panduan wawancaranya cukup simple yaa, nanti berkebang gitu yaa ?, oke 

itu aja berari ya tentang manajemen risiko. 

(melihat proposal penelitian lagi) 

N:  ini(proposal) nanti boleh di tinggal di sini ya ? 

P:  Boleh 

N:  Monggo kalau mau ditanyakan, kalau untuk manajemen risiko di Yatim 

Mandiri sendiri memang secara lembaga khusus kita sedang mau 

dibangun, jadi belum ada, di struktur harusnya kan ada ya, nah iki kita 

masih belum ada. 

P:  Jadi masih belum ada regulasinya seperti apa untuk manajemen risiko 

seperti itu ? 

N:  Heem, kalau regulasinya, mungkin ini ya regulasi terkait dengan 

manajemen risiko operasional paling parsial ya belum komperhensif 

P:  Jadi kalau dari pemerintah, dari regulator, ngga ada harus pake ini, 

manajemen risikonya harus ikut ini, berarti masih belum ada ya ? 
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N:  Kalau di sini sih belum, cuman kalau misal, apaya emmm, iya kalau secara 

struktural kita memang belum ada, kita ada tata kelola, mungkin tata 

kelola itu yang bisa jadi regulai untuk manajemen risiko kita, misal 

tentang tata kelola keuangan, pencairan dana sekian boleh ke siapa, 

pencairan dana sekian itu wewenangnya siapa, itu ada di kita, seperti itu. 

P:  Maaf sebelumnya dengan ibu siapa ? hehe 

N:  Oiya, perkenalkan dulu saya Hemi, saya disini di reasearch and 

development, jadi reasearch and development itu adalah bagian dari, dulu 

jadi satu HRD human resource development cuman bagian 

developmentnya itu dipisah dijadikan satu dengan riset. 

P:  Jadi regulasi tadi belum ada ya bu ? 

N:  Heem, paling kita ada di tata kelola, seperti itu. 

P:  Kalau misalnya saya tanya risiko operasional yang ada di Yatim Mandiri 

seperti apa gitu, idientidikasinya risikonya seperti apa ? 

N:  Risiko operasionalnya ya, di kita pasti ada target gitu ya, di akhir tahun 

kita ada yang namanya rapat kerja nasional, disitu ada yang namanya 

target tahunan, nah dari target tahunan itu kita sudah targetkan sekian, dari 

target sekian kita nanti akan distribusi sekian, otomatis seperti itu ya, dari 

situ kemudian risikonya yang muncul, kemungkinan risiko yang muncul 

adalah apayang kita capai tidak sesuai dengan target seperti itu, nah 

bagaimana kemudian menangani itu, ya memang untuk penyalurannya 

nanti akan kita kelola bagaimana kemudian, seperti itu. 

P:  Selain target yang tidak tercapai apa bu kira-kira yang bisa menggangu 

operasional ? 

N:  Dimanapun di lembaga manapun ya, saya pikir human error itu pasti yang 

jadi kendala utama, tidak semua orang yang, kita ada 43 cabang di seluruh 

Indonesia, nah tentunya individu yang ada di dalamnya pun memiliki 

kapasitas dan kapabilitas yang berbeda beda mungkin barangkali terkait 

dengan sosialisasi, sosialisasi kebijakan baru, ada yang menerima itu 

seratus persen ada yang kemudian tujupuluh persen misalnya seperti itu, 

nah itu bisa jadi menyebabkan kesalahan dalam penyaluran misalnya 

seperti itu, tapi so far sih belum ada yang sampai fatal, seperti itu, paling 

itu aja terkait yang bisa saya kasi gambaran terkait manajemen risiko 

disini. 

P:  Kalau kepatuhan syariah bagaimana bu ? 
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N:  Kepatuhan syariah kita ada dewan syariah, jadi apapun yang kita lakukan, 

klita menggelontorkan program baru, tentu kita akan konsultasikan ke 

dewan syariah, semacam contoh dulu ketika kita menjadikan qurban itu 

dalam bentuk sosis, kan itu pro dan kontra, kita konsultasikan dahulu ke 

dewan syariah, seperti itu, jadi kepatuhan syariahnya kita dibatasi oleh 

dewan syariah itu, ketika dewan syariah mengatakan iya, ya kita teruskan, 

kalau tidak ya tidak kita teruskan.  

P:  Kalau terkait dengan sistem, yatim mandiri kan punya webside, untuk 

mencegah risiko yang bisa masuk di situ seperti apa ? 

N:  Risiko terkait dengan sistem.. 

P:  Sistem, sistem komputer, kalau misalnya nanti diserang virus ada ngga bu 

mitigasinya ? atau penanganannya seperti apa ? 

N:  Oo, kalau virus, kita punya antivirus, nah mungkin itu bisa dijadikan apa 

namanya, salah satu pencegahan di kita. 

P:  Kan saya lihat di websitenya yatim mandiri punya anak perusahaan, anak 

usaha ya bu ? 

N:  Kita mitra, mitra yatim mandiri 

P:  Mitra ya bu ? 

N:  Iya 

P:  Yang umrah haji, habis itu aqiqah 

N:  Heem, nah itu mitra yatim mandiri itu, ada aqiqah kemudian printing sama 

mabrur mandiri, nah itu pengelolahannya di sebelah seperti itu. 

P:  Beda berarti ya bu pengelolaannya ? 

N:  Pengelolaannya memang berbeda cuman mereka ikut berkontribusi di sini 

seperti itu mungkin, terkait kalau misal pengadaan seragam, kalau kita ada 

acara, seperti konsumsi biasanya kita ambil di sebelah. 

P:  Berarti kalau gaji karyawan gitu ngga ikut ya bu ? beda ? 

N:  beda, di sana pure bisnis ya, kalau disini kan kita lembaga sosial jadi kita 

masih menggunakan dana amil seperti itu , berapa yang diambi kalau zakat 

ya secara syariah kan duabelas setengah persen cuma kita ambil di sepuluh 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



107 
 

 

persen, kemudian untuk sodakoh dia kan tigapuluh persen kita ambilnya 

duapuluh sampai duapuluhlima persen. 

P:  Kalau ancaman dari lembaga amil zakat lain begitu bu kira-kira ? 

N: Kita ngga menganggap itu ancaman hehehe itu adalah mitra seperti itu. 

P:  Kan itu juga bisa berkaitan dengan risiko operasional ya bu, berarti tidak 

apa-apa ya bu, tidak menganggapnya sebagai risiko ya bu. 

N:  Ya ngapapa kita waspada saja ya hehehe 

P:  Dari risiko yang tadi sudah teridientifikasi kaya target, habis itu sistem, 

human error, kepatuhan syariah sama ancaman lembaga amil zakat lain 

kalau misalnya diurutkan dari risiko yang dampaknya paling besar? 

N:  Ya pasti human error ya, karena bagaimanapun kalau individunya yang 

mengelolanya ngga bener nanti pasti akan mempengaruhi semuanya kan 

seperti itu. 

P:  Setelah human error ? tadi ada human error kepatuhan syariah, target 

N:  Kepatuhan syariah, sistem, target 

N:  Faktor eksternal ini termasuk kebijakan kebijakan pemerintah ini ya ? 

P:  Tadi kan risiko yang dampaknya besar ya bu, kalau risiko yang paling 

sering terjadi, maksudnya kemungkinan terjadinya besar bu ? 

N:  Paling sering terjadi ya itu tetep human error 

P:  Human error ya bu, setelah itu ? 

N:  Human error, teknologi, kepatuhan syariah, target 

P:  Mungkin seperti itu saja bu untuk saat ini, kalau misal saya minta nomer 

boleh tidak bu, mugkin kalau nanti saya tanya tanya lagi atau ada revisi 

N:  Iya boleh, ini pertanyaan yang terakhir bagaimana pengelolaan risiko ? 

P:  Sudah bu tadi kan sudah di jawab, yang target dikelola sedemikian rupa 

hingga target tercapai, yang kepatuhan syariah ada dewan syariahnya, 

habis itu yang sitem memiliki antivirus, setelah itu... 
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N:  Kita juga ada yang namanya rapat kerja nasional, kemudian ada rapat top 

managemet itu setiap bulan kita ada, itukan bisa jadi pengelolaan di risiko 

kita. 

P:  Tetapi untuk LAZ LAZ lain yang ada berarti tidak dianggap sebagai 

ancaman ya bu ? 

N:  Iya itu mitra, artinya ketika mereka menggulirkan aa, ada beberapa 

program program kita yang di copy paste sama mereka seperti itu, itu 

justru menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih, apa istilahnya, memacu 

kita untuk melakukan inovasi, jadi itu bisa menjadi tantangan, tantangan 

yang bisa menghasilkan inovasi hehe, begitu. 

P:  Begitu ya bu, baik bu terimakasih 

N:  Ini panggilannya mas fitrah ? 

P:  Adin bu 

N:  Okee, mungkin bisa di save nomer WA saya. 

P:  O iya bu 

Sesi 2 wawancara via pesan singkat 

P: Apa itu risiko operasional ? 

N: risiko yang berkaitan dengan kegiatan operaasional 

P: Apa itu manajemen risiko ? 

N: Ya itu bagaimana kita memanage risiko  

P: Apa itu manajemen risiko operasional ? 

N: Tinggal digabung saja. 
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NURUL HAYAT 

 

N:  Dengan ? 

P:  Fitrahuddin, Muhammad Fitrahuddin 

N:  Nggeh bagaimana ada yang bisa saya bantu ? 

P:  Iya jadi penelitian saya kan kualitatif tentang manajemen risiko 

operasional. 

N:  Nggeh lalu apa yang perlu saya sediakan ? 

P:  Saya mau wawancara saja mengenai manajemen risiko di nurul hayat 

N:  Nggeh silahkan ada berapa pertanyaan ? 

P:  Ada lima pertanyaan 

N:  Lima, okee 

P:  Tapi nanti berkembang 
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N:  Okee 

P:  Maaf sebelumnya dengan ibu siapa ? 

N:  Saya bu Tantri, saya manager HRD di sini 

P:  Bu Tantri manager HRD 

N:  Iya 

P: Iya bu, kalau masalah risiko, manajemen risiko, ada regulasi tidak bu yang 

mengatur disini ? 

N:  Contoh seperti apa ? menurut njenengan 

P:  Misalnya kaya itu, ZCP zakat core principal 

N:  ZPA kalau di tempat kita 

P:  ZPA apa itu bu ? 

N:  ZPA zakat aaa, pengambilan dana ituloo mas, advice, yaa seperti itu ? 

P:  Tapi yang mengatur masalah manajemen risiko bu ? 

N:  Manajemen risiko, kalau di perusahaan luar itu contohnya seperti apa ya 

manajemen risiko ? 

P:  Bagaimana cara perusahaan menghadapi risiko bu, jadi mulai dari 

idientifikasi risiko apa aja yang muncul 

N:  Ini dimana dulu ? di tempat kita di masing masing divisi ada risknya, ada 

manajemen risikonya 

P:  Ini di bagian operasionalnya aja bu, operasional pengelolahan zakat 

N:  Kalau di bagian operasional di tempat kita banyak, kita punya PM 

purchaseing, kita punya IT untuk ITnya Nurul Hayat, kita punya HRD, 

HRD di saya, lalu kita punya QC quality control, kita ada 5R, 5R resik 

rapih ringkas rajin begitu, yang mau diambil divisi yang mana ? 

P:  Yang semuanya bu, yang ada kaitannya sama operasional ini. 

N:  Kalau di sampling HRD gitu ndak bisa ? kalau semuanya berarti 

sampeyan interview all divisi ? 
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P:  Ndak bisa bu kalau di sampling kan ini semua ada kaitannya sama 

operasional, iya kalau bisa saya interview semua hehe 

N:  Ambil di HRD aja yaa ? kalau operasional anggap punya HRD saja ya ? 

P:  Waduuh bu 

N:  Yasuda saya jawab yang divisi lain sekalian ngapapa 

P:  Okee bu, siap 

N:  Kalau di HRD idientifikasi risikonya adalah terkait dengan pengajuan cuti 

begitu, pengajuan cuti, ada ketentuan ketentuan terkait dengan pengajuan 

cuti, pengajuan dana begitu, kalau di HRD kan ada pengajuan pengajuan 

dana ya, yaitu dana untuk kesehatan, Allahuakbar!!! (ballpoit yang di 

pegang terjatuh), mohon maaf, nggapapa biarin mas, dana untuk orang tua 

meninggal begitu. 

P:  Berarti karyawan bu ya hubungannya ? 

N:  iya terkait dengan karyawan, lalu ada terkait dengan manajemen risikonya 

kontrol pengajuan tunjangan tunjangan, manajemen risikonya lebih 

banyak ke personalnya.  

P:  Risiko yang muncul di HRD Itu ya bu, idientifikasinya 

N:  Sebagaiannya begitu, rata ratanya seperti itu. 

P:  Saya mau tanya lagi, kan ini nurul hayat menggaji karyawannya sudah 

tidak menggunakan dana zakat kan ya bu ? 

N:  Bukan sudah tidak menggunakan, kita awal berdiri ngga pernah 

menggunakan dana zakat, jadi awal kita berdiri mulai tahun 2004 kita 

tidak pernah menggunakan sepeserpun dana zakat, karena kita punya unit 

usaha, gajinya diambilkan dari mana ?, gajinya diambilkan dari laba usaha 

kita, kita punya usaha aqiqah, kita punya usaha percetakan, kita punya 

KBIH 

P:  Nah gaji karyawan yang bukan dari dana zakat itu kira-kira berisiko ngga 

bu ? risiko kira-kira ada kaitannya ngga kalau misalnya menggaji 

karyawan menggunakan laba ? 

N:  Risiko labanya kurang begitu ya ? alhamdulilah tidak, Mangkanya tidak 

muncul di manajemen risiko kita, di manajemen risikonya HRD, tidak ada 

terkait dengan penggajian, bisarohnya karyawan kita tidak masukkan ke 
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manajemen risikonya HRD, karena apa, kalau kita masukkan di 

manajemen risiko, kita akhirnya menggambil apa yang bukan haknya kita, 

yaitu menggambil dari dana zakat itu tadi, setiap kita buka cabang, yang 

kita buka bukan lembaga amil zakatnya, tetapi yang kita buka unit 

usahanya dulu begitu, jadi cabang harus mampu untuk menggaji 

karyawannya sendiri, dia harus membesarkan usahanya dahulu baru baru 

bisa membuka lembaga amil zakat, jadi tidak boleh menerima donatur 

dulu sebelum dia punya laba yang bisa membayar gaji karyawannya 

sendiri begitu. 

P:  Selain di manajemen risikonya HRD kaya tadi , selain cuti, dana 

tunjangan, risiko yang muncul apa lagi ? 

N:  Cuti, pengajuan cuti H-1 itu bagian dari manajemen risikonya nurul hayat, 

di pengajuan cuti, karena di tempat kita pengajuan cuti harus H-3 kalau 

kurang dari H-3 ndak di setujui. 

P:  Kalau misalnya saya tanya risiko yang bukan dari HRD gitu bisa ngga bu 

? 

N:  Tapi yang ada hubungannya dengan HRD ? 

P:  Kaya misalnya IT gitu ? 

N:  Boleh silahkan, sebatas kemampuan saya ya 

P:  Iya bu ngapapa, kalau risiko yang muncul di IT ? 

N:  IT, cyber error, kita, unit kita sudah menggunakan computerisem, mulai 

dari aqiqah sudah input data computerisem, front office menerima tamu 

juga kita sudah computerized begitu, jadi mengukur jumlah tamu yang 

datang begitu, itu juga sudah computerized semua begitu 

P:  Habis itu dari quality control ? 

N:  quality control, QC, sistem ndak jalan, QC fungsinya kontrol sistem all 

nurul hayat se indonesia, yang dikontrol apanya ?, contoh aa prosedur 

pengambilan zakat, prosedur pengambilan zakat itu yang kontrol siapa ? 

QC, kontrol SOP, mengontrol prosedur seluruh lini yang ada di nurul 

hayat, mulai dari admin aqiah, admin HRD, admin zakat, itu yang kontrol 

adalah QC semua, manajemen risikonya ya prosedur yang tidak dijalankan 

itu tadi 

P:  Terus PM bu ? 
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N:  PM itu purchaseing, contoh manajemen risikonya adalah supplier terbatas, 

contohnya komputer, kita butuh komputer banyak nih, sedangkan PM 

kalau di tempat kita aturannya adalah satu unit, satu kebutuhan kita 

minimal mempunyai dua supplier, ternyata dua duanya supplier ini apa 

yang kita butuhkan tidak ada begitu, risikonya adalah pada saat kita 

membutuhkan, karena kita butuhnya kan, punyanya hanya dua, kita lead 

timenya jadi lama, kita harus cari supplier baru lagi begitu. 

P:  Kalau 5R ? 

N:  5R itu kebersihan yang tidak tercapai, kaitannya dengan kebersihan 

P:  Mangkanya di tembok ada tulisannya keluhan kebersihan itu ya bu ? 

N:  Iya, siapapun bisa WA ke situ, di foto di WA, tunjukkan mana yang tidak 

sesuai, yang tidak standard, kaya ini ni, ruang tamu ngga standard ni, 

kursinya kurang satu, ini bisa saya foto terus saya tunjukkan ke situ, di 

ruangan mana misalkan kotor, saya foto, saya Wakan ke situ, nanti ada 

temen temen kebersihan yang datang. 

P:  Nah, dari evaluasi sama penilaian risiko ini bu, kalau misalnya diurutkan 

dari risiko yang sering terjadi ke risiko yang jarang terjadi bu ?  

N:  Semua ya ? HRD aja po o se 

P:  Iya bu semua, kan judulnya manajemen risiko operasional hehe 

N:  kalau di tempat lain operasional itu hanya satu, HRD tok, di tempat kita 

mengapa banyak jadi kita ada 9 departemen salah satunya adalah 

departemen operasional begitu, di bawah depertemen operasional itu ada 

beberapa divisi begitu, kalau di perusahaan lain departemen operasional 

itu hanya HRD, PM itu berdiri sendiri sebenernya 

P:  Tapi ini dijadiin di bawahnya itu ada lima ya bu ? 

N:  Iya ada lima divisi 

P:  Iya ndapapa bu, coba diurutan aja dari yang paling sering terjadi kira-kira 

apa ? 

N:  Dari HRD yaa ? 

P:  Iya HRD 
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N:  HRD yang pertama pengajuan cuti, lalu pengajuan dana kesehatan, terus 

pengajuan pelatihan karyawan, jadi sementara itu 

P:  Kalau misalnya dilihat dari gambaran lebih besanya bu, dari kelima divisi 

ini yang risikonya paling sering terjadi yang mana bu ? 

N:  Risiko yang paling sering terjadi pastinya di QC, karena QC kontrol all 

sistem divisi begitu 

P:  Setelah QC, diurutkan begitu bu 

N:  Ooo diurutkan, QC, lalu di HRD, lalu di PM, 5R, dan IT 

P:  Kalau diurutkan dari risiko yang dampaknya paling besar kalau terjadi, 

tadi kan paling sering terjadi, ini kalau yang terjadi dampaknya paling 

besar bu ?  

N:  Dampak yang paling besar kalau terjadi itu di IT, contoh sistem ada yang 

ndak jalan, eh sorry, cyber ada yang ndak jalan gitu ya, atau internet 

sedang down, semua divisi kita ndaka ada yang bisa kerja, contoh di 

misalkan cybernya aqiqah, cybernya aqiqah sedang turun ya, karena 

mungkin ada perbaikan server dan sebagainya, ya aqiqah se indonesia ya 

ndak bisa input, ndak bisa terima order, ndak bisa untuk orderkan 

kambing, orderkan masak gitu ndak bisa, dampaknya ya satu komplain 

aqiqah pasti banyak, karena keterlambatan pengiriman, keterlambatan 

masak, semuanya terlambat akhirnya 

P:  Setelah IT bu ? 

N:  IT, lalu di QC, kalau tidak ada kontrol ya, contoh kalau ada penggelapan 

ya, penggelapan satu kali dua kali ndak ketahuan, terus berlanjut, sampai 

ratusan juta pun akhirnya hilang 

P:  Setelah itu bu ? 

N:  PM, PM itu terkait dengan kebutuhan, kebutuhannya, kalau di PM itu, 

kebutuhan misalkan ada kerusakn di salah satu komputer, gitu nggeh, lalu 

kebutuhannya, saya butuh komputer ya, tapi karena suppliernya hanya ada 

dua, ternyata specnya ngga ada harus cari lagi dan lain sebagainya, ini lead 

time tiga hari orangnya ndak bisa kerja, karena komputernya rusak dan 

lain sebagainya 

P:  Setelah itu bu ? HRD sama 5R ? 

N:  Iya HRD lalu 5R 
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P:  Kalau dari yang pengajuan cuti, dana kesehatan sama pengajuan dana 

karyawan tadi bu kalau misalnya diurutkan dari yang dampaknya besar 

kalau terjadi bu ? 

N:  Dampaknya ada di pengajuan dana, dana kesehatan, karena kan mereka 

masih pake uangnya sendiri mas, kasihan kalau tidak segera dicairkan, 

dana kesehatan yang paling utama lalu pelatihan, pelatihan itu kita untuk 

mengupgrade karyawan kita, kalau pengajuannya terlambat response kita 

juga terlambat kasihan dia ndak ngerti apa-apa, yang ketiga ya cuti itu tadi 

P:  Terus ini bu pertanyaan terakhir 

N:  Ya monggo 

P:  Penanggulangan risikonya, pengelolaan risikonya seperti apa bu ? tadi kan 

dari purchasing kalau misalnya kita lead time 3 hari ngga ngapangapain 

gitu penanggulangannya seperti apa ? 

N:  Penanggulangannya kita harus punya stock, stock komputer, stock laptop, 

kita harus punya stock itu. Siapa itu ? (Ada Pak Molik lewat) 

P:  Pak Molik bu 

N:  Anu ta ? kenal ? 

P:  Tetangga bu 

N:  Ooo tetangga, oo ini rungkut taa 

P:  Iya bu 

N:  Oalaaa hehe, terus kita harus punya stock, stock misalnya dibatasin yaa, 

PM komputer misalkan ada 3, ngga boleh kurang dari 3, jadi kita punya, 

kalau di tempat kita stocknya berupa laptop, yang laptop yang semua 

orang bisa pinjam, jadi kalau misalkan ada kerusakan di hardwarenya atau 

di softwarenya yang dia gabisa kerja, sedangkan di PM ini belum bisa cari 

yang baru, kita masih ada stock, solusinya di situ, jadi PM harus punya 

stock, apapun itu, baik itu komputer, printer, scan, mereka punya stock 

P:  Terus dari IT yang tadi cyber error bu ? 

N:  Cyber error, kita punya programer aaa bukan yang membuatkan, tapi kita 

punya programer yang handle ini, jadi kalau misalkan ada yang error dari 

sini dia remote ngerjakan dari tempat lain, dan untuk, kalau untuk IT kita 

punya, kalau kemarin informasi dari temen-temen IT kita sudah nambah, 
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antisipasinya adalah aa nambah, contoh ya contoh misalkan kelemahannya 

ada di server kita sudah nambah rumah-rumah server yang kosong, jadi 

kalau ada masalah, server yang belum kepeakai ini bisa di pakai, begitu 

P:  Dari HRD bu ? 

N:  Pengajuan cuti, kalau kita pengajuan cuti masuk di slip gaji mas, di slip 

gaji ada sisa cutinya berapa, lalu mengingatkan bahwa pengajuan cuti H-3, 

begitu ada di situ 

P:  Terus dana kesehatan bu ? 

N:  Dana kesehatan, kita untuk dana kesehatan itu, pada saat temen temen 

mengajukan itu harus menggunakan kuitansi yang asli, kalau cabang, 

cabang itu juga kita yang handle, kalau cabang belum sempet 

mengumpulkan, mengumpulkan nota aslinya, semua form kita sudah 

menggunakan google form, jadi kita sudah tidak menggunakan form 

manual, untuk pengajuan cuti, pengajuan taawun, pengajuan taawun itu 

pengajaun dana ya, terkait dengan pengajuan dana mereka mengisi google 

form, mereka kan prosesnya lama biasanya, lama untuk nota aslinya 

sampe di surabaya, kita kontrolnya verifikasinya lama, untuk tindakan 

perbaikannya kita gunakan google form itu tadi, mereka ngisi google form, 

nota difotokan, add file, begitu, saya nyocokkan, ngecek google form 

dengan kuitansi yang mereka kumpulkan ke saya, setelah kuitansi datang, 

itu baru kita cocokkan, begitu, tetapi kita sudah proses meskipun 

kuitansinya belum datang, karena kan butuh waktu ya kalau dari cabang 

P:  Setelah itu pelatihan karyawan bu ? 

N:  Pelatihan karyawan, terkait dengan ada beberapa teman yang 

diberangkatkan untuk training keluar itu tidak sesuai dengan kapasitasnya 

itu yang pertama, yang kedua manajemen risiko berikutnya terkait dengan 

pelatihan, karena setelah mereka pelatihan yang di luar, in house ataupun 

yang di luar, mereka tidak share ke timnya sendiri, harusnya pada saat 

mereka pelatihan, pulang dari pelatihan, di luar kota ataupun dimanapun, 

harusnya kan sesuai dengan kapasitasnya dia kan ya, jobdesk dan lain 

sebagainya, pada saat mereka datang harusnya ya mereka share ke timnya, 

“  e  r   s    tr             oo                “  e  tu  j     ee   c         

begitu, manajemen risikonya adalah saya bikin google form terkait dengan 

pendaftaran pelatihan, di dalam google form itu nanti di spread sheetnya 

memunculkan tanggal berapa managernya pelatihan, training, tanggal 

berapa managernya share ulang ke timnnya, penangannanya begitu, jadi 
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saya buatkan google form, kalau manual itu rawan kelolosannya, 

dikumpulkan tanda tangan di taruk sudah begitu, tapi kalau google form 

ringkas lewat HP dimanapun mereka berada begitu 

P:  Untuk qualitiy control ? 

N:  Risikonya apa ya tadi ? 

P:  Sistem tidak jalan di seluruh nurul hayat 

N:  QC punya namanya kontrol kebijakan, dan sudah ada google formnya 

juga, itu belajar dari manajemen risikonya yang ada, jadi contoh di 

Surabaya divisi HRD membuat SOP, yang ini berlaku untuk all Indonesia, 

disebar ke seluruh cabang, pada saat sudah kita sebar ke seluruh cabang, 

cabang menerima, tabi belum tentu prosedur yang kita buat iniloo di 

sharekan ke timnya begitu, jadi timnya ngga tau prosedur menerima tamu 

iniloo bagaimana, lalu untuk penangannanya bagaimana ? jadi semua 

manager yang sedang membuat kebijakan, prosedur, peraturan, 

pengumuman untuk yang akan diterapkan di seluruh cabang di Indonesia 

itu disetorkan ke satu staff ini, staff ini fungsinya, jadi satu pintu, mereka 

yang akan mengsharekan ke cabang cabang, ke kepala cabang, setelah 

mereka share ke kepala cabang, di control oleh satu staff ini, fungsinya 

untuk apa, kontrol untuk, pak sudah disharekan ke timnya atau belum ?, 

buktinya apa ?, ditunjukkan buktinya, ada daftar hadir ada rekaman dan 

sebagainya begitu, kita memunculkan satu staff namanya kontrol 

dokumen, atau kontrol kebijakan 

P:  Dari 5R bu ? 

N:  5R itu tadi ada apa aja ? 

P:  Itu bu resik, rapih, ringkas, rajin 

N:  Ya ini mas salahsatunya (mrnunjuk gambar himbauan) 

P:  Ooo iya bu sudah saya paham yang 5R, terima kasih ya bu 

N:  Iya sama sama 
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YDSF 

 

P :  Pak saya Fitrahuddin dari UNAIR 

N:  Saya Eko, masnya kok diarahkan ke sini ? 

P :  Saya penelitiannya kan tentang manajemen risiko operasional lembaga 

amil zakat, bukan cuma ke YDSF aja kok pak, kemarin juga... 

N :  Nurul Hayat ? 

P:  Iya pak, Nurul Hayat sama Yatim Mandiri 

N :  Nurul Hayat armadanya banyak mas ya ? yakan ? itu menyangkut 

kendaraan anu gitu ? bukan ? Jadi keamanan di sini ? 

P :  Bukan pak, jadi risiko operasional itu risiko yang menyangkut kegiatan 

operasional, dalam hal ini kegiatan operasional lembaga amil zakat, jadi 

apa apa saja yang mungkin membuat lembaga amil zakat itu sampai 

berhenti beroperasi pak. 

N :  Oooo begitu, bukan masalah itu yaa. 

P :  iya pak bukan hehe, kalau boleh tahu Pak Eko bagian apa ya ? jabatannya 

maksudnya ? 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI         MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL....     MUHAMMAD FITRAHUDDIN AJMAL NAZIR



119 
 

 

N :  Saya bagian umum mas, jadi begini, mungkin kemarin mbak ita salah 

presepsi mungkin, dari SDM, ndapapa kita nanti jawab sebisa mungkin. 

P:  Iya pak, masalah regulasi gitu ada ngga pak yang mengatur tentang 

manajemen risiko lembaga amil zakat ? 

N:  Ada, sebenernya kita gini mas ya, mungkin di lembaga lainnya tidak 

seperti kita, semua dalam anu kan tergantung bapak bapak, bapak 

pengurus, nah sebenernya kita, kenapa tidak ada direktur, direktur 

pelaksana, semua apa ini, cemk, apa ini, yang memutuskan dari bapak 

bapak, bapak bapak pengurus, bapak pengurus itu ada, pembina, pengurus, 

pengawas, seperti itu, jadi mulai, kita jelaskan iku kalau yang zakat, Prof 

Zaki itu dulu manatan rektor ITS, yang pengawas itu salah satunya juga 

Pak Nuh, terus dari badan pengawas, Pak Jafar itu. Ndak tahu kalau 

lembaga lain ndak paham juga kaya apa, ya mungkin kurang lebih kaya 

gitu mungkin, mungkin aja hehe. 

P:  Dari tahapan Idientifikasi risikonya pak, kira-kira kalau risiko operasional 

yang teridientifikasi apa saja pak ? 

N:  Yaaa, memang kalau kita ini, kadag sampai berhenti gitu yaa ? kita 

sebenernya mengandalkan di donatur kita, YDSEP, donatur yang sifatnya 

perorangan, salah satunya, ya menengah kebawah, ritel begitu, skala 

rumah tangga, yang itu diambil oleh JUNGUT, juru pungut itu, yang 

paling banyak ya memang, masuknya donasi, uang yang masuk ke kita, itu 

paling banyak yang diambil oleh JUNGUT ini, dikala jungut ini ada 

istilahnya, mungkin sakit, atau lama, ya kita agak kerepotan, cuma kita 

antisipasi ya ada yang namanya JURAM, juru ambil, satu juru pungut satu 

juru ambil, jika keadaan insidentil, nah selama ini juram itu mampu 

melayani insidentil, jadi kalau JUNGUT ngga bisa, yaa JURAM itu. 

P:  Jadi yang pertama ambil JUNGUTnya, kalau JUNGUT ngga bisa baru 

JURAM pak ya ? 

N:  Heem JURAM, jadi satu juru pungut, satu juru ambil 

P:  Selain masalah donatur ini pak ya, kirakira risiko apalagi yang muncul pak 

? 

N:  Jadi ini sebenarnya satu, kita edukasi begitu, untuk mengingatkan untuk 

berzakat itu, dikala itu ngga berjalan itu kan kembali pada umat, ke 

masing-masing perorangan, istilahnya dia bisa bergerak hatinya untuk 
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berzakat, otomatis akan meningkat, dikala orang-oranng ini ndak ada 

istilahnya tumbuh rasa untuk berzakat itu juga memengaruhi juga, begitu 

P:  Kalau mislnya terkait masalah teknologi begitu ada ngga pak ? 

N:  Heem, ada kita IT yaa, kita modelnya kaya apa ya, IT ini membuat sistem, 

ini belum jadi mas hehe 

P:  Oooo belum jadi pak ya 

N:  Jadi ada istilahnya ini,apa itu, akiplasi 

P:  Aplikasi pak ? 

N:  Iya aplikasi, yang menunjukkan oooo kaya-kaya anu contonya, masjid 

disini ni, tapi yang anunya YDSF, disini disini disini, jadi salah satu 

tujuannya untuk mengiklankan YDSF, yaa semoga satu tahun ini berhasil 

P:  Aamiin Pak 

N:  Belum ada hehehe, sudah dua tahun ini, semoga ini nanti dapat berjalan 

dengan cepatt !!! ini nanti orang jadi lebih mudah berzakat atau berinfaq 

melalui aplikasi itu, berqurban begitu juga bisa. 

P:  Kalau masalah kepatuhan syariah pak ? 

N:  Kepatuhan syariah maksudnya bagaimana ? 

P:  Kan dari pemerintah ada regulasi yang mengatur masalah zakat pak ya ? 

N:  Heem pasti, jadi ada forum ya, jadi kaya lembaga YDSF dan lainnya ada 

forum ya, sekarang ini MUNAS di Lombok, aaa kamis kemarin, eee jumat 

sampai besok kalau ngga salah, aaa Forum Zakat, selain itu kitaa juga 

ngelink ke pusat, BAZNAS itu, nah saya jelaskan ya, lembaga yang diakui 

secara nasional itu ya, minimal ada di tiga provinsi, sama mengelola dana 

50 miliyar per tahun dan unsur tiga provinsi. 

P:  Oiya pak saya boleh tanya, ini kan namanya Al-Falah pak ya, nah sekolah 

Al-Falah itu punyanya YDSF juga pak ? 

N:  Naaah jadi sejarah ini ya, kita ngomong sejarah, sejarah YDSF di tahun 

87 itu nahh itu berdirinya mulai dari masjid Al-Falah.. 

P:  di Darmo pak ya ? 
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N:  Yaaaa betul, dari bapak bapak tadi Pak Baraja ini, ini salah satu pendiri, 

yang mana orang orang masjid itu istilahnya melihat keadaan sekitar 

masjid ya, dulu tahun 80 keadaan ekonomi masih kan kaya anu mas ya, 

akhirnya saat itu sama-sama pengusaha muslim mengumpulkan dana, 

dikala sudah besar, dipisah menjadi yayasan, karena apa, permasalahannya 

kalau di masjid aja penggarapannya kurang luas ya, akhirnya berdirilah 

YDSF, kenapa kok ada sekolah ? naah memang pengurusnya hapir sama, 

bidang garapannya saja yang ndak sama hahaha, kita di kemanusiaan, 

yang satu di pendidikan, cuma ndak ada hubungan secara anu ndak, 

pengurus-pengurus itu baik YDSF, masjid, maupun pendidikan itu juga 

bapak-bapak juga. 

P:  Yayasan pak ya ? 

N:  Kalau dikatakan yayasan juga tidak, tapiya itu tadi sama 

P:  Kalau masalah gaji karyawan gitu diambilkannya dari mana pak ? dari 

zakat ? 

N:  Iya dari zakat, kan ada bagiannya itu, hak amil itu, diambilkan dari situ, 

memang beda antara mungkin contohnya Nurul Hayat, dia ambil di anu 

usahanya ya, kenapa takutnya dulu, bapak-bapak ini juga, bapak-bapak 

memang kenceng, artiannya, kan itu usahanya dimulai dari dana itu kan 

ya, mestinya itu dari zakat, takutnya dari bapak-bapak kita tidak ambil dari 

usaha itu, tidak diperbolehkan, karena kita pure untuk itu, murni itu, jadi 

kan sudah diatur di amil zakat itu ada. 

P:  Jadi murni pak ya ? 

N:  Yaaa murni itu 

P:  Dari yang tadi pak masalah donatur sama edukasi, kalau diurutkan mana 

pak yang dampaknya paling besar ? 

N:  Heeeh itu risiko ya, kan donatur yang pabrik itu, donatur kan sampai 

beberapa ratus orang, kalau pabrik itu tutup otomatis kehilangan donatur, 

sering itu banyak kejadian, tapi kita juga ada pelatihan untuk itu mas, 

untuk ini si yang dulu donatur terus kena PHK kemudian dikembalikan 

lagi lah, kan pabrik cendderungnya begitu, kalau pabrik pabrik itu tutup, 

dulu itu kan Sampurna berapa ribu orang donatur, itukan mesti berdampak 

juga. 
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P:  Kalau itu pak, yang tadi masalah edukasi, edukasi yang kurang terhadap 

masyarakat untuk berzakat, kira-kira apa yang dilakukan YDSF untuk 

mengedukasi masyarakat.  

N: Yaaa memang, kita ini kalau, kegiatan kita ini segmen ya, di anak anak 

muda, itukan istilahnya kan calon ya.. 

P:  Hehehe 

N:  Kaya masnya ini kan calon hehehe, nah itu kaya di sekolah-sekolah itu 

kita edukasi, secara itu kan tidak seberapa, tapi itu nanti kan 

mengingatkan, anak-anak yang SMA, SMK, segmen itu, juga salah 

satunya itu edukasi, penggantinya yang tua-tua itukan pasti, mungkin 

meninggal, otomatis yang muda-muda ini calonnya hehehe. 

P: Oiya pak, kalau diurutkan risiko yang ada tadi, pengambilan donasi, 

edukasi sama aplikasi, kirakira mana pak yang kemungkinan terjadinya 

besar? 

N:  Itu mas, pengambilan donasi 

P: Terus pak ? diurutkan 

N: Oo diurutkan, pengambilan donasi, edukasi masyarakat terus aplikasi mas 

P: Kalau diurutkan dari dampaknya pak, kalau apabila terjadi dampaknya 

paling besar, ke yang paling kecil ? 

N: Sama keliatannya mas. 

P:  Sudah pak, terima kasih pak ya 

N:  Nggeh nggeh 

P:  Ini sampai jam berapa pak tutupnya ? 

N:  Aaaa setengah lima 

P:  Maaf lho pak ngganggu hehe 

N:  Ooooo ngga, sering kok mas, anak-anak UNAIR, anak-anak ITS, kemarin 

anak-anak its itu untuk ambulan 

P:  Diapain itu pak ? 

N:  Jadi kalau pesen lewat itu.. 
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P:  Ooo aplikasi pak ya 

N:  Yaaa aplikasi, itu sama pemerintah dapet 

P:  Terimakasih pak yaa 

N:  Asli mana ? 

P:  Saya Surabaya pak hehe 

Sesi 2 via pesan singkat 

P: Apa itu manajemen risiko ? 

N: Ya gimana kita menangulangi risiko yang ada, kalau yang ambil uang donatur 

tidak bisa ambil, kita harus apa begitu. 

P: Apa itu manajemen risiko operasional ? 

N: Bagaimana kita menangulangi risiko yang terjadi pada kegiatan operasional. 
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