
 

 

 

ABSTRAK 

Ilmi Lasni Sundawa 2020, Implementasi Program Misykat Di Majelis 

Misykat Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, 

Kabupaten Tasikmalaya. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas 

Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Program Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) adalah suatu 

program pemberdayaan zakat produktif dengan cara memberikan pembiayaan 

dana bergulir kepada penerima manfaat disertai dengan pendampingan dan 

pendidikan karakter sehingga penerima manfaat menjadi berdaya dan mandiri. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Impelementasi Program 

Misykat Di Majelis Misykat Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan 

Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Implementasi Program Misykat Di Desa Mekarjaya, 

Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan dua sumber data yaitu 

sumber data primer yang terdiri dari Penanggung Jawab Program Misykat DT 

Peduli Priangan Timur, serta anggota program Misykat Majelis Al-Hidayah dan 

data sekunder yang terdiri dari buku pedoman program Misykat, serta 

dokumentasi berupa foto dan rekaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman observasi dan pedoman 

wawancara.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DT Peduli Priangan Timur 

mengenai permasalahan pengalihan dana dalam program Misykat yang 

seharusnya digunakan untuk kepentingan produktif pada prakteknya digunakan 

untuk kepentingan konsumtif, hal tersebut diperbolehkan oleh lembaga karena 

sesuai dengan prosedur dan misi program Misykat itu sendiri yakni meningkatkan 

kesejahteraan mustahik melalui pelayanan keuangan, pendidikan, pelatihan, 

pendampingan, dan pembinaan yang berkesinambungan. 

Implementasi program Misykat pada Majelis Misykat Al-Hidayah dalam 

prakteknya sudah menjalankan tahapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang meliputi tahapan persiapan dengan melakukan mapping wilayah, assesment 

wilayah, serta pendalaman wilayah, tahapan pelaksanaan dengan melakukan 

sosialisasi, Uji Kelayakan (UK), Latihan Wajib Majelis (LWM), pendampingan 

pekanan serta pelatihan anggota, dan tahapan evaluasi dengan melakukan 

persiapan evaluasi, pengambilan sampel evaluasi, serta melakukan kunjungan 

kepada penerima manfaat secara terstruktur. 
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