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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan 

pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi 

segala masalah di dunia, dan mengantarkan kepada kehidupan kekal bahagia di 

akhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada 

keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya 

dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, Islam memandang kehidupan 

individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah 

untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. 

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja 

ketika seseorang telah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di 

dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang 

beruntung dan terjerat dalam kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam 

Al-Quran surah Al-Ma’aarij, ayat 24-25. 

                       

 
Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi 

orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa 

(yang tidak mau meminta).
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Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib menjadikan 

posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam sehingga 
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untuk mencapai sisi pembangunan kesejahteraan umat, seperti yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Beliau membangun lembaga zakat sebagai 

suatu sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. 

Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan 

persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat 

berfungsinya sistem tersebut. Sistem ini digunakan untuk mentransformasi 

masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat adil dan 

makmur. Sumber keuangan tersebut salah satunya adalah zakat, sehingga dengan 

sistem tersebut telah terbukti selama ratusan tahun menjadikan Islam sebagai 

sebuah negara “Super Power“. 

Namun, dalam perjalanan waktu bersamaan dengan terus meluasnya 

pengaruh dan semakin banyaknya pemeluk Islam pada era pasca Khulafaur 

Rasyidin, para elitenya melakukan inkonsistensi. Sistem pemerintahan yang 

menegakkan kesetaraan dan keadilan secara perlahan berubah kearah sistem 

sentralistik individual (monarki). Demikian juga pengaturan baitul maal, sebagai 

kekuatan ekonomi umat tidak lagi dijadikan sebagi lembaga yang memihak 

kepada kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan sering dicampur 

adukkan dengan kepentingan pribadi penguasanya, yaitu untuk melanggengkan 

kekuasaan. Menurut Muhammad Sayyid al-Wakil, sejarawan Mesir menyebutkan 

kepentingan-kepentingan politik kekuasaan inilah yang banyak menyebabkan 

korban jiwa dan terus melunturkan semangat jihad dalam Islam. Hal ini pada 

akhirnya melahirkan kemiskinan dan kemunduran umat Islam dan mencapai 

puncaknya di era Imperialisme Barat di Timur Tengah.  
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Begitupun kenyataannya yang terjadi di Indonesia, selama penjajahan Barat 

yaitu Belanda yang lebih dari 300 tahun telah melakukan proses peracunan 

(westoxication) atas Islam sehingga sebagian masyarakat Islam dihinggapi 

penyakit westomania, sejenis penyakit yang menganggap Barat adalah segala-

galanya, membentuk tradisi dan sekaligus mematikan potensi kekuatan ekonomi 

umat Islam di Indonesia. Belanda memisahkan kegiatan ibadah dan muamalah 

pemerintahan, bidang muamalah pemerintahan hanya boleh dilakukan oleh 

Belanda dan keturuna Timur Asing, sedang kegiatan ibadah dilakukan sendiri-

sendiri oleh pribumi. Akibatnya, pembayaran zakat dilakukan sendiri-sendiri 

secara suka rela oleh umat Islam. Dampak dari penjajahan itu juga dirasakan telah 

meruntuhkan kekuatan umat Islam dalam berbagai bidang, terutama bidang 

ekonomi. Potensi ekonomi Islam Indonesia yang merupakan Muslim terbesar di 

dunia tidak teraktualisasikan secara signifikan. Pada tahap berikutnya, timbullah 

kesadaran meluas untuk memperbaiki nasib umat melalui pemanfaatan dana zakat 

seperti dari tampak bermunculannya yayasan-yayasan yang mengatas namakan 

dirinya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, shodaqoh dan waqaf atau amil.  

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat sebaik-baiknya 

diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran 

pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa 

adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai 

sarana produktif sehingga dapat melepaskan kemiskinan dari ketergantungan 

belas-kasihan orang lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan 

tersebut harus diserahterimakan dahulu kepada yang berhak (mustahiq) kemudian 
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baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikut suatu proyek atau dibelikan 

sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dana itu haruslah atas nama mustahiq tersebut, 

bukan milik amil lagi. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk 

membantu para mustahiq agar ada peningkatan taraf hidupnya.  

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan 

zakat secara perlahan mulai terkuak antara lain dengan lahirnya Undang-Undang 

No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.  Sesuai dengan pasal-pasal dalam 

undang-undang tersebut, bahwa pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang 

mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, 

koordinator dan fasilitator. 

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan 

dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat 

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara professional, 

amanah dan transparan, sehingga pengelolaan zakat bagi sebesar-besanya 

kemashalatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.
2
 

Berpijak dari uraian diatas, adapun mengenai permasahan ekonomi dan 

kesejahteraan umat dalam hal ini adalah kemiskinan mengakibatkan terjadinya 

kesenjangan sosial dan melahirkan masalah-masalah penyimpangan sosial, 

misalnya pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya yang dilakukan dalam 

tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup disamping susah dan sempitnya lapangan 

pekerjaan, seperti dalam pandangan penulis yaitu kemiskinan yang terjadi di 
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 Hj. Umrotul Hasanah, M.Si, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan 

Ekonomi Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 2-12. 
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Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru yang 

merupakan salah satu kecamatan pinggiran di kota Pekanbaru yang kurang 

mendapat perhatian pembangunan, sehingga masyarakat hidup dalam garis 

kemiskinan, berakibat terhadap kebodohan, masalah kesehatan, keagamaan, 

orang-orang tua jompo yang tidak mendapatkan kelayakan kehidupan, serta 

menyebabkan berbagai penyimpangan sosial lainnya, sehingga memungkinkan 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru dengan Rumbai Pesisir 

sebagai salah satu daerah kekuasaan dan wewenangnya dalam memberikan 

pendanaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah tersebut. Dalam 

melakukan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan 

Rumbai Pesisir, Pekanbaru tentu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Pekanbaru memiliki strategi dalam melakukan berbagai kegiatan pengentasan 

kemiskinan tersebut, sehingga strategi-strategi inilah yang penulis teliti yaitu 

dengan judul: “Strategi BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Mengentaskan 

Kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, 

Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah  

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi BAZNAS Kota Pekanbaru dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai 

Pesisir, Pekanbaru“ ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, 

terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman dalam 
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memahami tulisan ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Strategi adalah siasat yang diterapkan dalam peperangan; cara-cara yang 

dilakukan untuk memenangkan sesuatu; rencana yang cermat dan matang 

yang diterapkan untuk mencapai tujuan.
3
 

2. BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang 

merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan 

bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan 

zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.
4
  

3. BAZNAS kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang 

dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 

2001, sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Kementerian 

Agama 373 Tahun 2003 dan peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 

2 tahun 2009.
5
 

4. Kemiskinan adalah suatu keadaan orang yang mempunyai harta atau usaha, 

tetapi hasilnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan diri dan 

keluarganya.6  

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi 

BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan 

Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru ?“. 

                                                           
3
 Dra. Eka Yani Arfina, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Tiga Dua), 468. 

4
 Abdul Kohar, Badan Amil Zakat, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), 99. 

5
 Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru, 2013. 

6
 Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, Fiqh Zakat Praktis, (Pasir Pengaraian: Badan 

Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu, 2012), 32.  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana Strategi 

BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan 

Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Strategi 

BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan 

Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru sehingga menjadi 

rujukan jika ada yang melakukan penelitian sama. 

2) Penelitian ini juga berguna sebagai tolak ukur bagi para lembaga atau Badan 

Amil Zakat yang melaksanakan misi zakat sebagai kesejahteraan umat 

terkhusus dengan memanfaatkan strategi dalam mengentaskan kemiskinan 

yang benar dan tepat serta sesuai dengan perkembangan zaman untuk 

mengembalikan kejayaan perekonomian Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian 

dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana 

Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) 
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Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian 

ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab: 

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

berfikir. 

BAB III : Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yakni jenis 

dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, 

dan teknis analisis data. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai subjek penelitian, 

yang membahas tentang pendeskripsian Kantor BAZNAS Kota 

Pekanbaru sebagai tempat penelitian, keadaan dan kondisi daerah 

penelitian. 

BAB V : Bab ini memaparkan data tentang Strategi BAZNAS Kota 

Pekanbaru dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Meranti 

Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru dalam hal 

mengembalikan kejayaan perekonomian umat Islam sekaligus 

membahas analisis data yang telah didapat dari hasil observasi 

maupun wawancara penulis. 
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BAB VI : Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari penelitian 

penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


