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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Atas rahman dan rahim-Nya penyusun dapat menyelesaikan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 1 bulan yakni mulai tanggal 07
Januari sampai 07 Februari 2020 dengan lancar.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang
terang benderang yaitu Agama Islam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul
qiyamah nanti.
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi
secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan
program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara
langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional.
Melalui laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam.
3. Ibu Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan
Wakaf.
4. Bpk Ahmad Syachoni , M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
memberi arahan dan koreksi sehingga saya mampu menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak H. Mahsun Ismail, S.Ag., M.M., selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
6. Bapak Deni Riani, S.E.I., selaku dosen pamong yang telah memberikan arahan
dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL.
7. Orang tua dan keluarga kami yang selalu mendoakan dan mendukung kami.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penyusun
mengucapkan banyak terima kasih.
Segenap mahasiswa PPL meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak apabila dalam melaksanakan program maupun penyusunan laporan
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banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik
dan saran yang membangun. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah
diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.
Akhir kata, penyusun berharap laporan pertanggung jawaban ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.

Tulungagung, 12 Februari 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran
Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi
instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di
daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal
konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang
dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah
kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat
menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang
secara

profesional

memberikan

dan

kontribusi

pendayagunaan
bagi

secara

penanggulangan

produktif

mampu

kemiskinan.

Untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan per undangan yang berlaku yaitu, UU No. 23
tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan
zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta sesuai
dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi
kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Penghimpunan dana zakat
(fundraising) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi
amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana
dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat
secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan
kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi
yang merata. Penghimpunan dana zakat (fundraising) boleh dikatakan selalu
menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan
penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan
khusus. 1 Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi
1

M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti
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dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta
sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Fundraising dapat
diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq,
dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu,
kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan
didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan fundraising memiliki setidaknya
5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur,
menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand
image), dan memberikan kepuasan pada donatur.
Menggugah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat
di Kabupaten Trenggalek bahwa mereka merupakan subjek zakat yang
memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan maka dari itu
BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai program penyaluran dana
zakat yang bisa meringankan beban bagi sasaran penerima atau mustahik
yaitu santunan biaya hidup bulanan, biaya akomodasi berobat, pembayaran
premi BPJS bulanan, bedah rumah yang tak layak huni, bantuan bagi
difabel, sepedah bagi pelajar, permodalan dan alat usaha. 2

B. Tujuan dan kegunaan
Adapun tujuan dan kegunaan praktik pengalaman lapangan (PPL) ini
yakni adalah:
1.

Tujuan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan agar mahasiswa
Jurusan Manajemen Zakat dan wakaf fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung dapat melengkapi pengetahuan teoretik yang
diperoleh mahasiswa di dalam kelas serta dapat memahami seluk-beluk
praktik di lapangan.Selain itu, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa
mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara teori dengan praktik
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Nurul Huda dan Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 304.
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di lembaga serta mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara teori
dengan operasionalisasi di lapangan.
2. Kegunaan teoritis
Bagi mahasiswa berguna untuk menambah wawasan keilmuan
dalam rangka pembentukan keahlian akademik di suatu lembaga badan
amil zakat nasional
3. Kegunaan Praktis
1. Untuk Lembaga
Dengan adanya suatu penulisan laporan hasil Praktik
Pengalaman Lapngan (PPL) ini diharapkan bagi pihak Lembaga
dapat meningkatkan strategi fundraising penyaluran dana zakat
infaq dan sadaqah.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Dengan adanya penulisan laporan hasil Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat menjadi media referensi dan
informasi bagi peneliti baru yang akan membahas mengenai strategi
fundraising.
3. Untuk Penulis
Yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta
pengalaman yang baru dalam lingkungan dunia kerja. Selain
kegunaan diatas juga dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan
dalam pengumpulan dana zakat infaq dan sadaqah.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1. Waktu Pelaksanaan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Zakat dan
Wakaf dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari, terhitung mulai tanggal 07
Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020. PPL berlangsung
pada hari Senin sampai Jum’at dan menyesuaikan jadwal efektif dinas yang
dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
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2. Tempat Pelaksanaan
Tempat atau lokasi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
ini di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek
beralamat di Komplek Pendopo Jalan Pemuda Nomor 01 Trenggalek.
Dengan jumlah peserta 4 orang Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan
Wakaf (MAZAWA) Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Tulungagung antara lain : Misbahul Ngulum, Pretinatus
Solikah, Arik Ismatuz Zahro’, dan Muhammad Fazaa’aadin.
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BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga
1. Keadaan Geografis kabupaten Trenggalek
Kabupaten Trenggalek adalah salah satu Kabupaten yang berada di
Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada
di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Kota Surabaya,
ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas
1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa. Letaknya berada di
pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara
dengan Kabupaten Ponorogo; sebelah timur dengan Kabupaten
Tulungagung; sebelah selatan dengan Samudera Hindia ; dan sebelah
barat dengan Kabupaten Pacitan. 3
Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi
menjadi 14 Kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4 kecamatan yang
mayoritas desanya dataran, yaitu: kecamatan Trenggalek, kecamatan
Pogalan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Durenan. Sedangkan 10
kecamatan lainnya mayoritas desanya pegunungan. Menurut luas
wilayahnya, 4 kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km².
Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh dan
Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan.
Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km². 4
2. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Trenggalek
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek
merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Trenggalek, diakses pada tanggal 11/02/2020
https://www.trenggalekkab.go.id/page.php?page=25&cat=18, diakses pada tanggal
11/02/2020
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Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian
Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki Tugas dan
Fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS)
pada tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah
(ZIS) pegawai di Kabupaten Trenggalek pada awalnya dikelola oleh
Badan Amil Zakat – Yayasan Salamatul Insan (BAZ-YASIN), yang
mengelola zakat infaq dan sedekah dengan model radisional. Seiring
dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bupati Trenggalek
mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui
keputusan Bupati Trenggalek Nomor 185.45/699/406.004/2016 tentang
Pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Trenggalek 2016-2021.
Sesuai dengan regulasi, BAZNAS Kabupaten Trenggalek
menjalankan empat fungsi, yaitu:
1.

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

2.

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

3.

Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;

4.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat.

3. Visi dan Misi
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a.

Visi BAZNAS Kabupaten Trenggalek
“Menjadi BAZNAS Kabupaten Kabupaten Trenggalek
sebagai pusat zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang kompeten,
terpercaya dan tanggap melayani muzaki, munfiq, mushadiq,
wakif, mustahiq menuju trenggalek berkah”.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Trenggalek
1) Mewujudkan

BAZNAS

Kabupaten

Trenggalek

yang

kompeten dalam mengelola ZIS dan Wakaf
2) Mewujudkan BAZNAS

Kabupaten Trenggalek yang

terpercaya dan menjadi pilihan umat
3) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tanggap
terhadap permasalahan umat
4) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mampu
mustahiq menjadi muzzaki
5) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi
kemaslahatan bagi umat.
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek
Penasehat
H. Muchamad Nur Arifin

Ketua BAZNAS
H. Mahsun Ismail, S.Ag.,
M.M
Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

KH. Musyaroh

Ir. H. Rohmat Purwanto

Pelaksana Bidang Pengumpulan

Pelaksana Bidang Pendistribusian

Deni Riani, S.E.I

Ibnu Hubi, S.Pd.I
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Wakil Ketua III

Wakil Ketua IV

H. Mahsunudin, M.Ag.

Drs. H. Rohmat, M.M
Pelaksana Bidang Administrasi

Pelaksana Bidang Perencanaan

‘Izzuddin arridhlo, S.Akun

Srie Handayanie, S.E
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5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Trenggalek
Adapun Program-program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten
Trenggalek adalah:
a.

Trenggalek Taqwa
Pentasharufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan,
pemahaman,
peningkatan

penghayatan
ketersediaan

dan

pengalaman

sarana

ajaran

prasarana

Islam,
tempat

ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, kaderisasi ulama.
b.

Trenggalek Cerdas
Pentasharufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan
kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s/d
SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah
cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif.

c.

Trenggalek Makmur
Pentasharufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

d.

Trenggalek Sehat
Pentasharufan ZIS untuk membantu masyarakat yang kurang
mampu

yang

terkena

msibah sakit,

akomodasi berobat,

pembayaran premi BPJS, rumah singgah pasien.
e.

Trenggalek Peduli
Pentasharufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat yang
terkena musibah bencana alam, santunan biaya hidup lansia,
pembayaran tunggakan biaya rumah sakit.
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B. Pelaksanaan Praktik
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Zakat dan
Wakaf dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari, terhitung dari tanggal 07
Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020. Praktik pengalaman
Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dilaksanakan di
Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
Dalam pelaksanaannya, banyak kegiatan yang saya lakukan di BAZNAS
Kabupaten Trenggalek, baik kegiatan yang berada di dalam kantor maupun
di luar kantor. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di dalam kantor,
misalnya: menginput data penerimaan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan
wakaf (ziswaf) ; melayani pengeluaran ziswaf berupa bantuan akomodasi
berobat, bantuan sembako dan biaya hidup bulanan; melakukan pembayaran
PPOB online (BPJS Kesehatan) ; dan lain-lain. Sedangkan bentuk kegiatan
yang saya lakukan di luar kantor adalah: pentasharufan bantuan sepedha
layak pakai dan biaya hidup bulanan dan sembako, pentasharufan bantuan
bedah rumah dan lain-lain.

C. Permasalahan Di Lapangan
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) terhitung selama kurang lebih 30 hari di BAZNAS Kabupaten
Trenggalek, ada beberapa permasalahan yang penyusun temukan selama
PPL berlangsung. Permasalahan dalam fundraising antara lain :
1. Tingkat kesadaran kepada muzaki belum maksimal termasuk
seorang pengusaha yang ada di Trenggalek.
2. Kurang tertibnya ASN dalam berzakat.
D. Tanggapan dari Pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek
Guna

menunjang

Program

BAZNAS

dalam

memajukan

perekonomian para mustahik yang ada di daerah kabupaten Trenggalek.
BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan proses fundraising, yakni
(fundraising) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu,
organisasi,

maupun

badan

hukum.
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Fundraising

termasuk

proses

memengaruhi masyarakat (calon muzaki) agar mau melakukan amal
kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai zakat maupun sumbangan
dana zis. (fundraising) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi
masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam
bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk
disampaikan

kepada

masyarakat

mempengaruhi

disini

yaitu

mengingatkan,

mendorong,

yang

membutuhkan.

meliputi

kegiatan

membujuk,

merayu.

Proses

memberitahukan,
Dalam

kerangka

fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi,
dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan
kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang
berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Metode
fundraising yang dilakukan di baznas trenggalek yakni secara langsung
maupun tak langsung yang mana untuk mendapatkan hasil yang maksimal
dari penghimpunan dana (fundraising) di suatu lembaga, maka dibutuhkan
suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan
yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi
yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan
maksimal dalam memperoleh dana.
Menurut pihak BAZNAS sendiri lebih efektif secara tak langsung
karana tidak semua orang mempunyai waktu luang yang lebih jika kita
melakukan fundraishing lewat sosial media maka akan lebih mudah bagi
pihak baznas untuk memperoleh dana zakat dari pada harus berorasi
didepan para muzakki secara langsung.
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Kajian Teori
1. Pengertian Strategi
Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa yunani, strategos
yang berarti jendral. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa
peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh.
Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan
organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul kebijakan dan strategi
Manajemen. George mendefenisikan Strategi berasal dari bahasa yunani
yaitu strategos, yang berarti jendral. Oleh karena itu, kata strategi secara
harfiah berarti “seni para jendral”. Kata iini mengacu kepada perhatian
utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah
penempatan misi perusahaa, penetapan sasaran organisasi dengan
mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan
strategi

tertentu

untuk

mencapai

sasaran

dan

memastikan

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama
organisasi akan tercapai.
Beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa
pakar diantaranya yaitu :
a. George L. Morrisey, dalam bukunya pedoman pemikiran strategi
memberikan definisi, strategi adalah pelengkap ilmiah bagi visi dan
misi, strategi suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh
suatu organisasi agar misinya tercapai.
b. Hamel dan Prahalad, mendefenisikan strategi sebagai tindakan yang
bersifat senantiasa meningkat/ incremental dan terus-menerus, serta
dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan
oleh para pelanggan di masa datang.
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Dari pengertian pakar, dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu
alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu strategi memiliki
beberapa sifat, antara lain :
1. Menyatu (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam
perusahaan.
2. Menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam
perusahaan.
3. Integral (integrated), yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari
seluruh tingkatan (corporate, business, dan functional)
Jika disimpulkan dari pengertian di atas bahwa strategi adalah ilmu
dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan
secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari
terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk
mencapai tujuan yang lebih baik.5
2. Fundraising (Penghimpunan Dana)
A. Pengertian Penghimpunan (Fundraising)
Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai
pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus
besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau
penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan,
penghimpun, penyerahan.
Penghimpunan dana (fundraising) dapat diartikan sebagai
kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat
(baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah)
yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional
lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan
dari lembaga tersebut.
Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai
proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu
5

Syaipudin Elman, Strategi Penyauran Dana Zakat Baznas Melalui Program
Pemberdayaan Ekonomi, (Jakarta : UIN Syarif Hodayatullah, 2015), hal. 18-21
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atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan
dananya kepada sebuah organisasi. Dari berbagai pengertian diatas
dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (fundraising)
adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon
donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan
dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada
masyarakat yang membutuhkan.
Proses

mempengaruhi

disini

yaitu

meliputi

kegiatan

memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu.
Dalam kerangka fundraising , lembaga harus terus melakukan edukasi,
sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan
kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan
kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja
sebuah lembaga.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana
(fundraising) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan
pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi
keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat
dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal
dalam memperoleh dana.
B. Tujuan Penghimpunan Dana (Fundraising)
Adapun tujuan fundraising menurut Juwaini adalah sebagai
berikut:
a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling
mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam
pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa
dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan.
b. Tujuan kedua adalah menambah calon donatur atau menambah
populasi donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus
terus menambah jumlah donaturnya.
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c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas
fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga BAZNAS
baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh
terhadap citra lembaga.
d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang
atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas
fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Mereka
punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut.
Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan
untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena
ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian
menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak
menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan
dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai
donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja
untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga.
Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki
jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas
fundraising.
e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini
merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang,
meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan
sehari hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? Karena
kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang
akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan
dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan
menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara
positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis
kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan
donatur.
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C. Ruang Lingkup Fundraising
Pada dasarnya fundraising tidak identik hanya dengan uang
semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, untuk
memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang
substansi dari pada fundraising tersebut.
Adapun substansi fundraising menurut Miftahul Huda dapat
diringkas dalam tiga hal, yaitu:
a. Motivasi
Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilainilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur
untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
b. Program
Substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari
implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat
mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.
c. Metode
Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola,
bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam
rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising
harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan
dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki. Metode ini
pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode
langsung (directfundraising) adalah metode yang menggunakan
teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur
secara langsung, seperti: directmail, direct advertising, tele
fundraising dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak
langsung (indirect fundraising) adalah suatu metode yang
menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan
partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: image
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compaign , penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi,
mediasi para tokoh, dan lain-lain. 6
3. Zakat
A. Pengertian Zakat
Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab zaka
yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.
Sedangkan secara terminologis (istilah) di dalam fikih, zakat adalah
sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya

(mustahiq)

oleh

orang-orang

yang

wajib

mengeluarkan zakat (muzakki) Zakat ibarat benteng yang
melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat
pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan
tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat
dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan
zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik.
Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima
kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia
kawan, berbagi rahmat dan nikmat. Adapun menurut istilah, zakat
adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt dengan cara
mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut
syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.
Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah,
yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan
menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam
konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu
disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Dengan
demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya
dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena
6

April Purwanto, Manajemen Fundraising Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta :
Sukses,2009), 12
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tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Perintah Allah Swt
untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan
perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting
peran zakat dalam kehidupan umat Islam. 7Seperti yang telah
disebutkan dalam Qs. An - Nur ayat 56:

ِ
َّ الص ََل ةَ َوآتُوا
الر ُس و َل لَعَ لَّكُ ْم تُ ْر َح ُم و َن
َّ يم وا
َّ الزَك ا ةَ َوأَطِ يعُ وا
ُ َوأَق
Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah
kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Qs. An-Nur:56) 8
B. Syarat-syarat Wajib Zakat
a. Islam
b. Merdeka
c. Baligh dan berakal
d. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai
lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
e. Kepemilikan penuh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang
dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan
pemiliknya.
f. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.
Tahun yang dihitung adalah tahun qomariyah, bukan tahun
syamsiyah.Pendapat ini telah disepakati oleh para tabi’in dan
fuqaha.
C. Hikmah dan Manfaat Zakat
Setiap kewajiban yang diperintahkan Allah Swt, termasuk adanya
kewajiban berzakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Didin
Hafiduddin mengemukakan beberapa peran dan hikmah zakat, yaitu:

7
8

Umrotul Hasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 41-42
https://tafsirweb.com/221-surat-al-baqarah-ayat-3.html diakses pada tanggal 11/02/2020
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a. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri
nikmat-Nya,

menumbuhkan

rasa

kepedulian

yang

tinggi,

menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan
mensucikan harta yang dimiliki.
b. Zakat merupakan sarana untuk menolong dan membina mustahiq
terutama

ke

arah

kehidupan

yang

lebih

sejahtera.Zakat

sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan
kecukupan

kepada

mustahiq

dengan

cara

menghilangkan/

memperkecil penyebab kemiskinan.
c. Zakat sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara kelompok
aghniya yang berkecukupan dengan para mujahid yang waktunya
sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki
waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan
keluarganya.
d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan sosial yang
disyari’atkan oleh ajaran Islam bagi para mustahiq .
e. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan saran dan
prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan,
kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia muslim.
f. Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Hal ini
karena zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari
harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
g. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari muzakki yang memiliki
kelebihan harta kepada mustahiq yang kekurangan harta.
h. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq,
dan bershadaqah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya
untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan
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hidup diri dan keluarganya, serta berlomba- lomba menjadi muzakki
dan munfik. 9
4. Infaq
A. Pengertian Infaq yaitu segala macam bentuk pengeluaran
(pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun
yang lain. Infaq berasal dari kata anfaqa yaitu mengeluarkan,
membelanjakan (harta/uang).10 Sebagaimana firman Allah QS. ALBaqarah : 3 :

ِ ِ ِ
ِ َّ
ِ
ِ
اه ْم يُنْ فِ قُ و َن
ُ َيم و َن الصَّ ََل ةَ َوم مَّ ا َر َزقْ ن
ُ ين يُ ْؤم نُو َن ب ا لْغَيْ ب َويُق
َ ال ذ
Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami
anugerahkan kepada mereka. 11
5. Sadaqah
Adalah suatu perbuatan yang akan tampak denganya kebenaran iman
(seseorang) terhadap gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu
yang gaib. Dikatakan juga sadaqah itu ditujukan untuk sesuatu dimana
manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Kata
sadaqah berasal dari kata shodaqo yang artinya benar.

B. Penerapaan Strategi Fundraising pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Trenggalek
1. Tingkat kesadaran kepada muzaki belum maksimal termasuk
seorang pengusaha yang ada di Trenggalek. Metode atau strategi
fundraising terbagi menjadi dua yakni fundraising secara langsung
dan fundraising tidak langsung. Strategi fundraising secara
langsung adalah sebuah sistem fundraising interaktif yang
9

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, ( Jakarta: Gema Insani Press,
2002), 10-15
10
Gus Arifin, Keutamaan Zakat Infaq Sedekah, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo,
2016), 208
11
https://tafsirweb.com/221-surat-al-baqarah-ayat-3.html diakses pada tanggal
11/02/2020
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memakai salah satu atau lebih sebagai media komunikasi agar
menghasilkan tanggapan atau donasi yang kemudian dapat diukur
pada suatu lokasi dan suatu metode yang melibatkan muzaki
secara langsung dimana terdapat proses interaksi dan adanya daya
muzaki dalam merespon secara seketika langsung. Sedangkan
strategi fundraising tidak langsung adalah berbagai macam
kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan program secara
tidak langsung.
Direct Fundraising

Indirect Fundraising

Kampanye

Pemotongan Pembelian

Iklan Respon

Produk Campuran

Telemarketing

Event Fundraising

Jemput Zakat
Konter
Direct Mail

2. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang ada pihak BAZNAS
melakukan sosialisasi secara rutin untuk tiap tahunnya. Selain
dengan sosialisasi yang rutin, pihak BAZNAS juga memanfaatkan
kemajuan teknologi dengan melakukan inovasi pelayanan
pembayaran digital melalui finansial technologi lewat Go Pay,
OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain melalui satu barcode, sehingga
memudahkan para muzaki dengan tidask perlu repot-repot datang
ke BAZNAS untuk membayar Zakat. Dengan inovasi yang telah
dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek sangat efisien
waktu dan penghimpunan dana ZIS dapat meningkat walaupun
tidak begitu pesat.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil permasalahan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Strategi fundraising yang
dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek berjalan dengan sangat baik.
Dengan melakukan inovasi BAZNAS juga memanfaatkan kemajuan
pelayanan pembayaran digital melalui finansial technologi lewat Go
Pay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain melalui satu barcode sangat
efektif untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS dan juga dapat
mengurangi ketidaktertiban ASN dalam melakukan pembayaran zakat.
Dari berbagai program yang diselenggarakan BAZNAS pada tahun ini
penyaluran dari dana ZIS lebih banyak merespon pada program
Trenggalek Peduli yang mana program ini menyasar pada mustahik
bantuan biaya hidup bulanan berupa sembako dan uang. Dan juga
program bedah rumah tidak layak huni. Selama 2019 BAZNAS
menyalurkan dana ZIS sebesar 102% dari total penerimaan murni tahun
2019 ditambahkan saldo tahun lalu, yang berarti pengelolaan zakat
dilaksanakan dengan sangat efektif.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut:
1.

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Penyelenggara
Praktik
Dengan jalinan silaturahmi yang telah terbangun antara IAIN
Tulungagung khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dengan pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek, semoga kerjasama ini
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senantiasa dipertahankan agar menjadi kerjasama yang saling
menguntungkan antara IAIN Tulungagung dengan lembaga BAZNAS
Kabupaten Trenggalek.
2.

Untuk lembaga terkait/tempat praktik.
Bagi BAZNAS Trenggalek, hasil laporan ini dapat digunakan
sebagai sumbangan saran, pemikiran, dan informasi yang bermanfaat
bagi peningkatan kinerja lembaga. Berkaitan dengan topik bahasan
laporan, diharapkan agar BAZNAS senantiasa terus meningkatkan
strategi serta di rencanakan sematang mungkin agar program zakat
produktif terus berjalan serta mustahiq benar-benar terus berdaya dan
dapat mengentaskan kemiskinan.

3.

Untuk mahasiswa sebagai peserta praktik.
Untuk mahasiswa selaku peserta Praktik, kegiatan ini dapat
menjadikan pengalaman; menambah pengetahuan serta manfaat yang
sangat berguna di kemudian hari. Dengan selesainya praktik ini semoga
kami tidak merasa puas terhadap ilmu yang di dapat hari ini, sehingga
kami senantiasa berusaha menambah wawasan untuk meningkatkan
khasanah keilmuan.Dengan melihat realita di lapangan, semoga kami
juga senantiasa melihat orang-orang dibawah kami, sehingga kami
dapat selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah
kepada kami.
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa, tanggal 07, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari pertama PPL yang bertepatan pada hari
Selasa, 07 Januari 2020 yaitu Dosen Pamong selaku pelaksana bidang pengumpulan
memperkenalkan kami pada staf BAZNAS serta sedikit pengenalan pada
lingkungan sekitar BAZNAS.

Trenggalek, 07 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Rabu, tanggal 08, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kedua PPL yang bertepatan pada hari Rabu,
08 Januari 2020 yaitu ceremony serta serah terima mahasiswa PPL oleh DPL
dengan Pimpinan, Dosen Pamong serta karyawan BAZNAS Trenggalek dan
pengenalan pada pendistribusian zakat pada BAZNAS Trenggalek.

Trenggalek, 08 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Kamis, tanggal 09, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ketiga PPL yang bertepatan pada hari Kamis,
09 Januari 2020 yaitu saya bersama teman saya bertugas untuk mengantarkan surat
ke berbagai lembaga Kabupaten Trenggalek diantaranya Kantor Badan Keuangan,
Sekertariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian dan
Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan lain-lain. Serta ikut dibagian monitoring, disitu saya
diberikan data proposal pengajuan bantuan dari bedah rumah, biaya akomodasi
berobat, biaya hidup bulanan, bantuan jaminan kesehatan masyarakat miskin
BAZNAS Trenggalek MOU dengan BPJS Kesehatan, pembangunan Mushola,
Masjid dan TPA serta melakukan pembayaran PPOB online (BPJS Kesehatan) dan
lain-lain.
Trenggalek, 09 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Jum’at, tanggal 10, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari keempat PPL yang bertepatan pada hari
Jum’at, 10 Januari 2020 yaitu saya mengantikan cs waktu jam istirahat, disitu saya
menyambut tamu dengan salam dan mempersilahkan duduk. Memperkenalkan diri
saya pada tamu dan bertanya apa yang bisa saya bantu, tamu tersebut datang dari
Lombok Beliau meminta sedekah seikhlasnya dengan cara memberikan beberapa
bacaan surat masuk rumah, masuk wc, dan lain-lain yang dibuat sticker yang tidak
valid. Sempat rundingan pada staf BAZNAS disitu Dosen Pamong untuk mengatasi
hal tersebut.

Trenggalek, 10 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin, tanggal 13, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kelima PPL yang bertepatan pada hari Senin,
13 Januari 2020 yaitu arahan dari Bapak Ibnu Hubi, S.Pd.I selaku pelaksana bidang
pendistribusian dan pendayagunaan untuk memisahkan proposal pengajuan
bantuan dari bedah rumah, biaya hidup bulanan, biaya akomodasi pengobatan,
biaya bulanan BPJS pembangunan Mushola, Masjid dan TPA antara tahun 2019
dengan 2020.

Trenggalek, 13 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa, tanggal 14, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari keenam PPL yang bertepatan pada hari
Selasa, 14 Januari 2020 yaitu arahan dari Bapak Ibnu Hubi, S.Pd.I selaku pelaksana
bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta saya praktek langsung dalam
menginput data penerimaan dana zakat dari BAZNAS pada tahun 2019 dan 2020.
Dengan adanya rapat tahunan BAZNAS yang dihadiri oleh pimpinan serta staf
BAZNAS yang lain. Disitu saya menyiapkan tempat serta menyajikan sajian snack
untuk rapat tersebut.

Trenggalek, 14 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I

30

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ketujuh PPL yang bertepatan pada hari Rabu,
15 Januari 2020 yaitu saya mengantikan staf BAZNAS yang pada saat itu tidak
masuk untuk membersihkan ruangan serta halaman BAZNAS. Dan saya melayani
tamu soal pembuatan BPJS dan disitu Kami dari pihak BAZNAS menyarankan
untuk mengurus ke POSKOGERTAK.

Trenggalek, 15 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Kamis, tanggal 16, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke delapan PPL yang bertepatan pada hari
Kamis, 16 Januari 2020 yaitu ikut melaksanakan pendistribusian bantuan renovasi
rumah Mas Wanto selaku pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
beralamat di Dusun Jatirejo Rt 11 Rw 04 Desa Suruh Kecamatan Suruh.

Trenggalek, 16 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Jum’at, tanggal 17, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kesembilan PPL yang bertepatan pada hari
Jum’at, 17 Januari 2020 yaitu mengantarkan surat pada kantor Badan Keuangan
Daerah, Sekertariat Daerah dan lain-lain. Saya ikut serta penthasarufan bantuan
dana renovasi masjid dikecamatan Munjungan, dimana kita disajikan hidangan
makanan khas munjungan kita makan bersama pimpinan serta staf BAZNAS dan
anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB). Dengan adanya acara Sosialisasi Zakat
dan Pengukuhan Pengurus UPZ yang mana langsung dikukuhkan oleh Bapak
Mahsun Ismail, S.Ag., M.M selaku ketua BAZNAS Trenggalek yang dihadiri oleh
warga Desa Ngulunkulon Kecamatan Munjungan. Dimana saya bersama rekan PPL
bertugas pada bagian sekertariat.

Trenggalek, 17 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin, tanggal 20, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kesepuluh PPL yang bertepatan pada hari
Senin, 20 Januari 2020 yaitu arahan dari Bapak Ibnu Hubi, S.Pd.I selaku pelaksana
bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta saya praktek langsung dalam
memasukkan data penerima bantuan pembangunan Masjid, Mushola dan TPA pada
tahun 2019 dan 2020. Dan melayani tamu pengantaran surat dari Kantor lain.

Trenggalek, 20 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Rabu, tanggal 22, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kesebelas PPL yang bertepatan pada hari
Rabu, 22 Januari 2020 dikarenakan hari Selasa saya tidak bisa masuk dikarenakan
kakek saya meninggal. Untuk kegiatan kesebelas ini yaitu Penyerahan Beasiswa
Program BASNAZ bagi Siswa/Siswi kurang mampu MI / MTS / MA di Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek. Serta memasukkan data penerima
bantuan pembangunan Masjid, Mushola dan TPA pada tahun 2019 dan 2020.

Trenggalek, 22 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Kamis, tanggal 23, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kedua belas PPL yang bertepatan pada hari
Kamis, 23 Januari 2020 yaitu ikut serta pendistribusian bantuan bedah rumah
dikarangan serta pendistribusian bedah rumah beralamat Desa Puyung Kecamatan
Pule.

Trenggalek, 23 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Jum’at, tanggal 24, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ketiga belas PPL yang bertepatan pada hari
Jum’at, 24 Januari 2020 yaitu membaca berbagai majalah zakat yang disediakan
oleh kantor, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada salah satu staf
BAZNAS. Menginput data penerimaan zakat yang didampingi oleh salah satu staf
BAZNAS.

Trenggalek, 24 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin, tanggal 27, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke empat belas PPL yang bertepatan pada
hari Senin, 27 Januari 2020 yaitu menginput data penerimaan zakat pada siswa yang
kurang mampu dan membantu keperluan serta tugas kantor lainnya.

Trenggalek, 27 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kelima belas PPL yang bertepatan pada hari
Selasa, 28 Januari 2020 yaitu membersihkan ruangan kantor, dan sedikit merapikan
berkas yang ada diatas meja pada staf BAZNAS membaca majalah sebagai
menambah wawasan soal profil BAZNAS kab Trenggalek sendiri.

Trenggalek, 28 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Rabu, tanggal 29, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke enam belas PPL yang bertepatan pada hari
Rabu, 29 Januari 2020 yaitu memasukkan data penerima bantuan pembangunan
Masjid, Mushola dan TPA, akomodasi pengobatan

pada tahun 2019 dibuat

persiapan audit.

Trenggalek, 29 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ketujuh belas PPL yang bertepatan pada hari
Kamis, 30 Januari 2020 yaitu membersihkan ruangan kantor dan membaca
beberapa proposal dalam pengajuan bantuan modal usaha, yang kini saya sendiri
sedang merintis usaha dan ingin mengembangkannya.

Trenggalek, 30 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I

41

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Jum’at, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke delapan belas PPL yang bertepatan pada
hari Jum’at, 31 Januari 2020 yaitu ikut serta menyalurkan sepeda sekolah untuk
sarana pendidikan yang lebih baik kepada ananda Arven Nur Mahendra siswa SMA
LB Kemala Bhayangkari dan juga ananda Al Rahman siswa MI Thoriqul Huda desa
Kerjo kecamatan Karangan.

Trenggalek, 31 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Februari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke Sembilan belas PPL yang bertepatan pada
hari Senin, 3 Februari 2020 yaitu mengantarkan proposal di Cabang BRI
Trenggalek bersama teman saya. Meneliti dokumen yang akan digunakan audit
pada hari besuk.

Trenggalek, 3 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kedua puluh PPL yang bertepatan pada hari
Selasa, 4 Februari 2020 yaitu meneliti berkas pada kwitansi dan memberi stampel
tanda terima biaya hidup yang telah dibantu berbagai kecamatan antara lain
:Trenggalek, Tugu, Durenan, Panggul, Dongko dan lain-lain. Dan kita menyambut
kedatangan 2 orang auditor dari Jogja dan kita sedikit berbincang-bincang.

Trenggalek, 4 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I

44

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ke duapuluh satu PPL yang bertepatan pada
hari Rabu, 5 Februari 2020 yaitu mengantarkan laptop serta file yang tertinggal ke
Balaidesa Durenan karena disana sedang diadakan Sosialisasi Intruksi Bupati
Optimalisasi Pengumpulan ZIWAF di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Trenggalek Sekolah Madrasah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Trenggalek, 5 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Februari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari keduapuluh dua PPL yang bertepatan pada
hari Kamis, 6 Februari 2020 yaitu membersihkan ruangan kantor dan membaca
proposal pengajuan bantuan pembangunan masjid, dan hari ini juga adalah
penutupan PPL di BAZNAS Trenggalek yang di hadiri langsung oleh Achmad
Syaichoni, M. Sy. selaku dosen pembimbing lapangan kami, Dra. Srie Handayanie
selaku bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, Serta para staf dari BAZNAS
Trenggalek. Diakhiri foto bersama serta pemberian vandel sebagai simbol
kenangan.

Trenggalek, 6 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Jum’at, tanggal 7, bulan Februari, Tahun 2020 bertempat di Badan
Amil Zakat Nasional Trenggalek, telah dilaksanakan PPL Manajemen Zakat dan
Wakaf Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Pretinatus Solikah / 12404173002 / Manajemen

Zakat dan Wakaf
Bentuk kegiatan adalah

:

Kegiatan yang saya lakukan pada hari kelima PPL yang bertepatan pada hari
Jum’at, 7 Februari 2020 yaitu membersihkan serta merapikan ruangan kantor.
Meneliti dan memberikan berkas kepada Dosen Pamong untuk beberapa lampiran
yang perlu ditandatangani dan diberi stampel. Perwakilan dari teman PPL untuk
memohon maaf apabila ada salah kata, dan juga perilaku kami yang kurang sopan.
Kami mengucapkan terimakasih telah diberikan kepercayaan dalam menjalankan
tugas yang telah Bapak/Ibu Staf BAZNAS berikan pada kami.

Trenggalek, 7 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

Deni Riani, S.E.I
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Pembukaan PPL di BAZNAS Kabupaten Trenggalek)

(Penthasarufaan bantuan biaya pembangunaan Masjid Kecamatan Munjungan)
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( Sosialisasi ZAKAT dan pengukuhan UPZ Kecamatan Munjungan)
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( Menginput data penerimaan dana ZIS)
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( Penyerahaan bantuan biaya bedah rumah di Kecamatan Karangan)

( Penyerahan bantuan biaya bedah rumah di Kecamatan Pule)
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( Penthasarufaan bantuan biaya renovasi rumah ODGJ Kecamatan Suruh)

( Penutupan PPL di BAZNAS Kabupaten Trenggalek)
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