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Zakat merupakan jalan terang dari Allah untuk menjamin seseorang agar 

tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan 

pokok, sehingga dapat terhindar dari penyakit kemiskinan. Sebagai salah satu 

lembaga yang menangani masalah zakat eL-Zawa terus memberikan pembinaan 

dan pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan berbagai macam programnya, 

baik yang konsumtif maupun yang produktif. 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan zakat produktif oleh eL-Zawa terhadap masyarakat minoritas muslim 

yang tergolong masyarakat miskin. Di samping itu juga untuk mengetahui 

pengaruh zakat produktif tersebut dalam pemberdayaan masyarakat minoritas 

muslim melalui program UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam bentuk 

penambahan modal usaha yang diberikan kepada para mustahiq di dusun 

Klaseman desa Kucur kecamatan Dau Kabupaten Malang.          

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau 

yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat binaan eL-Zawa di dusun 

Klaseman desa Kucur, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara 

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan 

seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat 

produktif oleh eL-Zawa adalah zakat produktif ekonomis dalam bentuk pinjaman 

modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahiq yang 

sudah berjalan, serta adanya sistem jaminan yang diterapkan oleh eL-Zawa guna 

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri para mustahiq. Adapun pengaruh 

zakat produktif terhadap perekonomian para mustahiq dapat dilihat dari, pertama 

sebuah perubahan kondisi secara nyata dari para mustahiq ke arah yang lebih baik 

dari keadaan sebelumnya, kedua adanya perubahan ekonomi yang mulai mapan 

dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh eL-Zawa. Hal ini 

terlihat dengan meningkatnya pendapatan setelah adanya penambahan modal dari 

eL-Zawa.  
 


