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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perbedaan yang  ada sering menjadi masalah  dan problem  bagi manusia. 

Dalam  kehidupan sehari-hari, timbul gejolak-gejolak akibat kesenjangan di antara 

manusia yang sulit di kontrol. Orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak 

menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. 

Sebagaimana orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk 

mengeksplotasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, 

kesenjangan dan gejolak tak dapat dihindari lagi. Karena itu, Allah menurunkan 

syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi 

dalam kondisi tersebut. Hal ini lah yang bisa kita sebut al-Islam
1
. Artinya, hanya 

dengan islam saja manusia akan mampu mencapai kebahagaian dalam hidup 

mereka. Akal pikiran dan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan 

mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik dari pada solusi yangh dibuat 

oleh pencipta manusia itu sendiri.  

 Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan 

gejolak sosial adalah zakat. Potensi zakat di indoensia sangatlah besar. Mengingat 

Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, ada sekitar 217 Terliun 

rupiah pada data terakhir 2016 kemarin. Zakat yang menjadi salah satu rukun 
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penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi 

memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya 

mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup 

mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia 

dengan Allah, karena islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk 

pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.  

Zakat menurut bahasa, berarti nama’berarti kesuburan, thaharah berarti 

kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathihir yang 

artinya mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, 

dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya 

dinamakanlah “harta yang  dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat 

merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari karir dan dosa. Imam Nawawi 

meengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan.” Kata zakat dipakai 

untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah 

sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi 

tentang pengertian kata zakat.
2
 

Kata zakat dalam Al-Qur’an disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali. 

Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat Makikiyah, dan selainnya terdapat 

dalam surat Madaniyah
3
. Salah satunya terdapat pada surah At-Taubah 103 : 
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Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan  mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

Pada awalanya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa 

pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara’ hanya 

menyuruh mengelurkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan 

kebaikan para pemberi zakat sendiri. hal tersebut berjalan hingga tahun kedua 

Hijriyah. Mereka yang menerima pada saat itu adalah dua golongan saja, yakni 

fakir dan miskin. Pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan 623 Masehi barulah 

syara’ menentukan harta-harta yang di zakatkan serta kadarnya masing-masing. 

Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan 

Hijriyah. Dan pada tahun ke-9 Hijriyah, Allah menurunkan ayat 60 At-taubah 

tentang golongan apa saja yang wajib menerima zakat.
4
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Artinya : “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.” 

 Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–

undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, 

yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga 

Amil Zakat yang dikelola masyarakat.
5
 Dalam konteks kehidupan bernegara 2 

(dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam 

melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting 

yang akan menentukan keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi 

masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama 

islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar 

tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.  

 Untuk itu, pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu 

diperhatikan, karena pendayagunaan dilaksanakan untuk meningkatkan ekeonomi 

rakyat, kesehatan, bencana alam, dan bantuan yang langsung konsumtif maupun 

produktif. Di sini lah siklus pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Dompet 

Dhuafa Riau. Untuk dapat diupayakan dalam hal sebagai berikut : pertama, 
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bantuan langsung yang terdiri dari bantuan konsumtif yaitu diberikan bantuan 

kepada mustahiq yang habis dipakai. Kedua,  bantuan tidak langsung yaitu 

bantuan yang diberikan kepada mustahik dengan kewajiban mengambalikan atau 

sebagai dana abadi milik lembaga Dompet Dhuafa Riau yang ada pada mustahiq. 

 Dalam pendistribuisan dana zakat harus melakukan pembinaan yang 

berkelanjutan yang dapat membuat Mustahiq mampu mandiri dan berkembangn 

sehingga menjadikan para mustaiq menjadi seorang manusia yang lebih 

berkualitas. Demikan juga, pendistribusian pada golongan tertetentu (suku 

terasing) bertujuan dalam pengembangan dakwah dengan mengajarkan agama 

yang sesungguhnya dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi 

manusia yang lebih berkualitas. Ini termasuk di dalam fisabilillah di zaman 

sekarang. Secara opersional Dompet Dhuafa Riau memfasilitasi, para da’i untuk 

mengembangan dakwah dan pendidiakan kepada suku terasing di Riau. Lebih 

tepatnya kemarin menjalankan programnya pada suku asli Talang Mamak dan 

Suku Akit di Indragiri Hulu dan Meranti. Dalam hal ini, bertujuan agar para 

masyarakat suku terasing ini tersentuh oleh agama dan selalu dapat pengetahuan 

agama yang cukup.  

 Suku terasing ini merupakan sekelompok manusia yang berada didalam 

pedalaman, dalam artian jauh dari keramian dan kehidupan banyak orang.
6
 

Meningat dengan kemajuaan zaman dan teknologi sekerang yang semakin pesat. 

Sementara itu, mereka memiliki masalah perekonomian, pendidikan, dan agama. 

Hal ini yang menjadi perhatiaan kita untuk mengengatasi masalah yang pada suku 
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yang tertinggal ini. Sesungguhnya mereka perlu bantuan pemerintah atau 

masyrakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak seperti pada orang 

kebanyakan sekarang yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, pemahaman 

agama yang kuat, serta tempat tinggal yang bagus dan hiudp yang bersosial. 

Oleh karena itu peneliti ingin lebih jelas program yang dijalankan. Di sini 

melihat sejauh mana efektifitas program yang dilakukan dan penerapan yang 

bagaimana dalam pendistribusian dana zakat ini sudah berjalan sesuai syiar atau 

belum. Untuk itu, penulis tertarik meeneliti permasalahan ini dalam sebuah karya 

ilmiah dengan judul “Sistem pendistribusian Zakat pada Suku Terasing oleh 

Dompet Dhuafa Riau” 

B.  Penegasan Istilah 

 Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pemdistribusian Zakat Pada Suku 

Terasing Oleh Dompet Dhuafa Riau” ini, penulis perlu adanya penegasan 

beberapa istilah dalam judul, terutama pada kata kunci yang di anggap penting. 

Dalam artian, untuk menghindari kesalah pahaman yang terapat dalam istilah 

penulisan judul. Untuk itu penulis perlu memberikan penjelasan istilah yang ada 

yaitu : 

1. Sistem Pendistribusian 

 Sistem dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu 

komponen yang ada didalam sebuah objek yang mampu mengatur dan mengolola 
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sesuatu dengan baik
7
. Sistem merupakan komponen yang ada input dan outputnya 

yang yang merupakan monitoring untuk menjalankan dan mengerjakan perkerjaan 

yang saling berkesinambungan. Sedangkan pendistribusian berarti bagaimana cara 

atau usaha dalam mendatangkan hasil atau manfaatyang lebih besar serta lebih 

baik. 

 Menurut Dompet Dhuafa sistem pendistribusian dana zakat ini adalah 

untuk mengetahui unsur atau komponen yang saling berkerjasama dalam 

penguhsahaan tersalurnya dana zakat agar dapat didayagunakan oleh para 

mustahiq (penerima zakat) sehingga mampu mendatangkan hasil dan manfaat 

(memiliki nilai produktif). Dalam hal ini lembaga Dompet Dhuafa Riau sebagai 

penyalur dana zakat.  

2. Zakat 

Zakat adalah pemeberian sebagaian dari harta yang telah ditetapkan oleh 

agama kepada yang berhak menerimanya. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan zakat 

yaitu bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt, untuk diberikan 

kepada yang berhak.
8
 Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam 

yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep zakat 

merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan 

horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, 

tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. 
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Secara  etimologi berasal dari kata kerja dasar (fi’il madhi) zaka, yang 

berarti, tumbuh dan berkembang (zaka al-zar’: tanaman itu telah berkebang), 

memberi berkah (zakat al nafaqal : pemberian nafkah itu telah memberikan 

berkah), bertambah kebaikannya (fulan zaak: orang yang bertambah 

kebaikannya), menyucikan (qad aflaha man zakkahu: beruntunglah orang yang 

mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (fala tazku anfusakum: jangan 

sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri)
9
. Hafidhuddin menjelaskan zakat 

menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu 

yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan 

dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. 

3. Suku Terasing 

 Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari 

dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah bahwa susku terasing 

merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala 

keterbatasan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akn keberagaman 

suku bangsanya, namun banyak suku pedalaman di Indonesia yang tersilasi dari 

dunia.
10

 Masyarakat terasing yadalah yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik ( 

postur tubuh dan rambut), sosial dan budaya, dan mendiami suatu kawasan yang 

sulit dijangkau, terpencil, terpencar sehingga mengalami kesenjangan sosial 

budaya yang mengakibatkan taraf kesejahteraan sangat rendah dan terbelakang. 

Adapun kreteria pokok masyarakat terasing adalah sebagai berikut : 
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a) Mempunyai persamaan ciri-ciri fisik (ras) 

b) Mempunyai persamaan sosial dan budaya 

c) Hidup dikawasan terpencil dan sulit dijangkau 

d) Hidup berdasarkan adat yang kuat, statis dann sulit menerima pembaruan 

(tradisonalusme) 

e) Mata pencarian berburu, meramu dan ladang berpindah 

f) Sebagaian besar menganut keprecayaan animisme, tidak bersekolah dan 

rawan gizi. 

Suku terasing merupakan suku yang masyrakatnya bersifat primitif dan 

jauh dari kehidupan moderen. Pada umunya, ada beberapa masalah yang selalu 

mengelilingi suku terasing ini yaitu : pendidikan, sistem kepercayaan, mata 

pencarian dan ekonomi. Suku terasing yang penulis maksud dalam tulisan ini 

adalah sekelompok masyrakat yang perlu perhatian pemerintah dah kita bersama. 

Karena mereka masih membutuhkan kehiudpan yang layak seperti yang kita alami 

pada saat ini. Jadi harus ada sentuhan tangan pemerintah atau masyarakat untuk 

memperhatikan mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi.  
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C. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Sistem Pendistribusian Zakat Pada Suku Terasing Di Dompet Dhuafa 

Riau ? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pokok permaslahan yang sudah dipaparkan diatas, 

maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji Sistem Pendistribusian Zakat Pada 

Suku Terasing Di Domopet Dhuafa Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

    a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan sistem 

pendistribusian zakat pada suku terasing sehingga menjadi rujukan jika 

ada penelitian yang serupa. 

2) Kemudian, penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan 

akademis khususnya mahasiswa manajemen dakwah dan kosentrasi zakat 

dan wakaf. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian 

dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi. 
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2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana 

Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjan Sosial(S.Sos) 

Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian  ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan kajian teori, 

kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka 

Pikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV : Pada Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

Dompet Dhuafa, termasuk visi dan misinya, struktur organisasinya, 

serta program kerja yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau. 
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BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan sekaligus 

menganalisis data yang menyangkut tentang Sistem Pendistribusian 

zakat pada suku terasing oleh Dompet Dhuafa Riau 

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 


