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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

Untuk mengetatahui peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS 

Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terlebih dahulu diuraikan konsep-konsep 

yang berhubungan dengan tema sebagai berikut. 

1. Peran pemerintah dalam mendorong zakat sebagai pemberdayaan ekonomi  

Sejak awal kemerdekaan, para ahli ekonomi dan ahli fiqh bersama 

Pemerintah sudah memberi perhatian dan mempertimbangkan  zakat 

dalam menyusun perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari UUD 

1945, diantaranya pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan 

menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut 

jelas menunjukkan kepada Mustahiq Zakat (golongan yang berhak 

menerima zakat)
8
. 

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat yang bersifat Nasional 

semkain intensif dilaksanakan. Undang-undang inilah yang menjadi 

landasan legal Formal pelaksaanaan zakat di Indonesia
9

. Sebagai 

konsekuensinya, Pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib 

memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Pusat, tingkat provinsi dan daerah 

kabupaten. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 

17 Januari 2017. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan spirit 

baru, pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang 

pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. 

                                                             
8
 Hertina, Problematika Zakat profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia. ( Pekanbaru: 

Suska Press, 2013) Hal 25 
9
 Hertina, Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia.  Hal 28 
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Setelah Sebelas tahun berjalan, kelemahan dari UU No 38/1999 

mulai dirasakan oleh Berbagai pihak, dengan dirasakan adanya kelemahan 

UU No 38/1999 dari beberapa sisi,  maka timbul semangat yang kuat 

untuk melakukan revisi UU tersebut. Akhirnya pada 25 November 2011 

telah disahkan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

Maka semakin jelas peran pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan 

zakat. 

Dalam pengelolaan zakat perlu adanya Peran pemerintah sebagai 

kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah 

berwenang mengeluarkan payung hukum mengenai pengelolaan zakat. 

paling tidak ada berbagai pertimbangan logis dan realistis pentingnya 

negara terlibat dalam pengelolaan zakat, diantaranya:
10

 

Pertama, zakat memiliki kekuatan impretatif (kewajiaban) 

pemungutannya dapat dipaksakan seperti yang terdapat didalam surah At-

Taubah ayat 103.  

                                  

         

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar, lagi Maha 

mengetahui”
11

. 

Karena zakat adalah suatu kewajiban, maka pemerintah 

mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan pengumpulan zakat 

seperti halnya pajak, karena negara mempunyai mempunyai otoritas dan 

kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang 

mengikat, dana zakat akan   mudah terkumpulkan. 

                                                             
10

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Membangun Perspektiif Pengelolaan Zakat nasional. Hal 109 
11

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahanya. ( Jakarta Timur: 

Syarefa Publishing 2013) Hal 203 
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Saat ini telah ada regulasi dari pemerintah untuk mewajibkan 

memungut zakat bagi mereka yang telah wajib berzakat. Yakni Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 pasal 691 Tentang Sanksi Zakat, 

yang berbunyi : Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan 

dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:
12

 

a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda 

dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.  

b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan 

pengadilan.  

c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan 

denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang 

harus dibayarkan.  

d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil 

secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat 

daerah kabupaten/kota. 

kedua,  Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen      

(FEM) telah melakukan penelitian pada tahun 2011 yang hasilnya 

mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar RP 

217.000.000.000,00 setara dengan 3,4 persen dari total PDB
13

. Besarnya 

potensi zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi 

perhatian negara. Potensi besar tersebut dapat dicapai dan disalurkan jika 

BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 

ketiga, pengentasan kemiskinan (poverty) merupakan agenda besar 

yang sedang dihadapi Negara ini. Berdasarkan data dari Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dari keseluruhan Kabupaten/Kota 

termasuk daerah tertinggal masih ada sekitar 183 Kabupaten/Kota dalam 

kategori daerah tertinggal. Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan 

                                                             
12

 http://pa-lewoleba.go.id/kumpulan-peraturan/246-download-kompilasi-hukum-

ekonomi-syariah-pdf. (Diakses 22 Oktober 2018. Pukul 10,00 WIB) 
13

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Membangun Perspektiif Pengelolaan Zakat Nasional. Hal 33 

http://pa-lewoleba.go.id/kumpulan-peraturan/246-download-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-pdf
http://pa-lewoleba.go.id/kumpulan-peraturan/246-download-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-pdf
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dengan program APBN/APBD. Potensi dana zakat yang cukup besar 

tersebut sebuah alternatif untuk itu, dan akan turut membantu pencapaian 

sasaran pembangunan nasioanal. 

Keempat, Salah satu yang menjadi bagian perinsip dasar 

kenegaraan adalah keadilan. Persoalan keadilan dan kesejahtreraan umum 

adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata 

tanpa melibatkan Negara (indirect giving). 

Kelima, Dengan adanya peran dari Negara dalam pengelolaan 

zakat, dapat membangun jaringan kerja (Net Working) lebih terarah, 

semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit 

pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin 

terarah, tepat guna, dan tidak overlapping dalam penyaluran dana zakat, 

kepastian dan mendisiplinkan Muzakki membayar zakat ke lembaga 

semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola 

zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur. 

Keenam, pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi 

dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah. Peran konkrit PEMDA dalam mekanisme pengelolaan 

zakat dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) 

PEMDA, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai dengan masing-

masing daerah. Membantu biaya operasional LPZ, dan dana zakat yang 

terkumpul dari daerah masing-masing di distribusikan kembali kepada 

daerahnya masing-masing. 

Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan 

peneglolaan zakat menjadi optimal  dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, yaitu :
14

 

a. Peran negara sebagai regulator. 

Sebagai sebuah institusi, pemerintah yang berwenang 

mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif 

                                                             
14

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Membangun Perspektiif Pengelolaan Zakat Nasional. Hal 110 
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menjadi peran penting dalam rangka menciptakan suatu landasan 

yuridis dalam hal pengelolaan zakat yang efektif, professional dan 

amanah. Melalui instrument hukum yang respnsif dan progresif 

diharapkan setiap produk hukum yang dibuat dan berkaitan dengan 

pengelolaan zakat akan terlaksana secara efektif dimasyarakat. 

Selain itu, dalam hal peran pemerintah sebagai regulator zakat, 

pemerintah berwenang membuat serangkaian aturan main supaya 

terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat, menyalurkan zakat, 

membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan pemantauan 

maksimalisasi dana hasil zakat
15

.  

b. Peran negara sebagai fasilitator. 

Ikut serta dalam hal pengumpulan dana zakat dari para 

Muzakki  merupakan salah satu Peran pemerintah sebagai fasilitator. 

Sebagai suatu bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan 

rakyat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia sewajarnya negara 

memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi zakat 

yang mempunyai legitimasi dibawah kekuasaan negara yang 

independen.  

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban membantu BAZNAS 

mengelola zakat dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas untuk 

menunjang kinerja BAZNAS. Kewajiban memberikan fasilitas fasiltas 

guna menunjang kinerja BAZNAS telah diatur didalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat pasal 34 Tentang Pembinaan dan Pengawasan. 

c. Peran negara sebagai motivator. 

Peran pemerintah sebagai motivator adalah, pemerintah 

berperan untuk memotivasi atau mendorong warga negara Indonesia 

yang beragama Islam untuk menjalankan kewajibannya sebagai 

seorang muslim yang taat kepada perintah agama. 

                                                             
15

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Membangun Perspektiif Pengelolaan Zakat Nasional. Hal 112 
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Selain memotivasi masyarakat, Pemerintah juga berperan 

memotivasi BAZNAS sebagai lembaga yang ditetapkan untuk 

mengelola zakat supaya pengelolaan zakat semakin meningkat dan 

dapat dioptimalkan. 

d. Peran negara sebagai distributor. 

Dengan adanya Undang-Undang pengelolaan zakat 

menunjukkan bahwa, kaidah-kaidah hukum Islam telah 

ditransformasikan menjadi hukum positif negara. Dengan demikian, 

kaidah-kaidah hukum Islam dibidang zakat telah menjadi bagian dari 

hukum nasional. Oleh karena itu, sudah saatnya pengelolaan zakat 

dilakukan secara professional dengan menerapkan transparansi dan 

akuntabilitas. Dengan demikian, negara berperan dalam mengelola dan 

mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada delapan golongan 

yang termasuk kedalam mustahik. 

e. Peran negara sebagai operator 

Perlunya peran Pemerintah sebagai operator (pengelola)  

dikarenakan pemerintah (negara) mempunyai otoritas untuk 

melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai 

kekuatan dengan perangkat pemerintahannya dan didukung regulasi 

yang mengikat sehingga dana zakat akan mudah terkumpulkan, 

kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya 

pajak. 

f. Peran negara sebagai eksekutor, 

Sebagai eksekutor peran Pemerintah yaitu selain berperan 

sebagai pengelola zakat, pemerintah juga berhak menjatuhkan sanksi 

kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya 

sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat atau pemerintah juga bisa 

memaksakan warga Negara yang sudah wajib berzakat untuk 

mengeluarkan zakat  nya secara paksa jika warga tersebut enggan 

mengeluarkan zakat. 
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g. Peran negara sebagai pengawas. 

Sebagai sebuah badan yang mengelola zakat, BAZNAS perlu 

diawasi kinerjanya oleh Pemerintah. Pemerintah berperan sebagai 

pengawas karena pemerintah atau ulil amri sebagai khalifah, 

menempati peran penting dalam memulti fungsikan dan 

mengoptimalisasikan institusi zakat guna mensejahterakan masyarakat, 

seperti menerapkan sistem pengawasan yang bagus dalam pengelolaan 

zakat. 

Diantara pengawasan yang perlu dilakukan terhadap lembaga 

zakat mencakup audit syari’ah, audit keuangan, audit manajemen, 

audit operasional, audit kinerja, audit program. 

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah pasca reformasi merupakan awal diberikan 

wewenang kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri (Otonomi 

darerah), Menurut undang-undang ini, otonomi daerah adalah kewenangan 

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan
16

. 

Dengan adanya Peraturan perundang-undangan otonomi daerah 

maka sejalan dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu 

pemerintah daerah memiliki peran konkrit dalam mekanisme  pengelolaan 

zakat. 

Regulasi PERDA tentang peneglolaan zakat akan menjadi 

Kebutuhan penting, mengingat potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah 

(ZIS) dalam setiap daerah  berbeda-beda. Karakteristik potensi dana ZIS 

tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan 

yang tepat sasaran. Seharusnya  pengelolaan zakat yang optimal  dapat 

menunjang kemandirian ekonomi daerah muzakki untuk didistribusikan 

kepada mustahik dalam wilayahnya.  

                                                             
16

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Membangun Perspektiif Pengelolaan Zakat Nasional. Hal 113 
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Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) mestinya dapat membahas kemacetan atau 

kemandekan regulasi Pemerintahan Daerah untuk mengoptimalisasikan 

pengelolaan zakat di daerah. Peraturan daerah ini diantaranya menyangkut 

tujuan pengelolaan, kewenangan BAZNAS dan LAZ, serta mekanisme 

pengawasannya. Pengaturan ini penting agar zakat dikelola secara 

professional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat didaerah 

harus secara kreatif membuat berbagai program pendayagunaan zakat 

dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi 

wilayhnya masing-masing dengan mencermati berbagai kendala dan 

tantangan yang ada. 

2. Fungsi BAZNAS Kabupaten  

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang pengelolaan Zakat pasal 7 dikatakan :   

“(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal                6,    BAZNAS menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, BAZNAS dapat 

bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) BAZNAS Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis 

kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(Satu) tahun”
17

 

BAZNAS sebagai sebuah lembaga profesional yang mengelola 

zakat harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Keberhasilan 

BAZNAS dalam mengelola zakat bisa dilihat dari sejauhmana fungsi 

                                                             
17

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat. hal 

13 
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fungsi BAZNAS tersebut terlaksana. fungsi Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) diantaranya: 

a. Pengumpulan. 

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh 

maksimal atau tidaknya pengumpulan zakat. Pada tahap pemahaman 

normatif, umat islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan 

zakat merupakan kewajiban. Hanya saja, zakat yang sangat popular di 

tingkat masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan 

Ramadhan dan biasanya langsung dibagikan kepada para mustahik. 

Sedangkan zakat harta atau zakat mal belum begitu menjadi sumber 

ekonomi yang memadai , terbukti dari minimnya pencapaian potensi 

zakat di Indonesia
18

. 

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 1 disebutkan :  

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, 

BAZNAS Provinsi ,BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ 

pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia di Luar 

negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan , 

kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya”
19

.  

 

Dari pasal 16 tersebut, dapat diketahui, sistem fundraising 

zakat oleh BAZNAS adalah dengan cara membuka UPZ-UPZ, baik itu 

di instansi pemerintah, perusahan swasta, BUMN, BUMD dan lain 

sebagainya, bahkan juga bisa membuka UPZ disetiap Masjid. 

b. Pendistribusian. 

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi oleh pola 

pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan yang lebih 

mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi 

dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam 

                                                             
18

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Standarisasi Amil Zakat Nasional. Hal 79 
19

 Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat. Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat. 

Hal 16 
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buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh DIRJEN BIMAS Islam dan 

urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayaan dana zakat, bentuk 

inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut
20

.  

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagi-

bagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, 

seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan 

kepada para korban bencana alam 

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam 

bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan diberikan 

dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. 

3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat yang 

diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti 

kambing, sapi, akat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam 

bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka 

lapangan pekerjaan bagi fakir miskin 

4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan 

dalam bentuk permodalan, baik dalam bentuk membangun proyek 

sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.   

Dalam upaya mendistribusikan dana zakat agar terukur dan 

tepat sasaran, maka ada beberapa ketentuan yang harus 

diperhatikan,yaitu:
21

 

1. Mengutamakan distribusi domestic. 

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah 

dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih 

menutamakanj penemrima zakat yang berada dilingkungan 

terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya 

untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal dengan sebutan  

                                                             
20

 M Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, ( Jakarta: Kencana, 2006),  Hal 

153 
21

 Yusuf Qaradhawi, Spectrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan ( Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2005)  Hal 139 



 18 

centralistic atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. 

Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat 

memudahkan pendistribusiannya ke setiap Provinsi.  

Pendistribusian seperti ini yang diterapkan pada zaman 

Rasulullah SAW. Ketika turun perintah membayar zakat, maka 

kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana 

pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang 

sudah berkewajiban membayarnya. Lalu mulailah dibuat sistem 

pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu di ambil, Maka 

daerah itu lah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya. Hal 

ini sejalan dengan adanya peternakan juga perkebunan, karena 

sesungguhnya zakat didistribusikan dimana ia ditemukan. Hal ini 

juga sejalan dengan zakat fitrah yang di distribusikan di wilayah 

dimana zakat tersebut dikumpulkan. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Mu’adz yang 

merupakan hadis shahih bahwa Rasulullah SAW mengutusnya ke 

Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang 

kaya yang ada diantara mereka, kemudian menyerahkannya kepada 

orang fakir miskin yang ada diantara mereka. Ini lah dalil bahwa 

mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah 

tersebut masih didapati orang-orang yang berhak untuk menerima 

tidak diperbolehkan, karena sesunmgguhnya zakat yang diambil 

dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri
22

. 

2. Pendistribusian yang merata 

Pendistribusian yang baik yaitu adanya keadilan yang sama 

diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai orang-

orang yang berhak menerima zakat, juga keadilan bagi setiap 

individu di setiap golongan penerima zakat. Maksud adil disini 

bukan ukuran yang sama dalam pmbagian zakat disetiap golongan 

penerimanya, ataupun disetiap individunya. Yang dimaksud adil 
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disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing 

penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. kaidah-kaidah 

dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam 

dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima 

zakat adalah sebagai berikut:
23

 

a) Bila zakat yang dihasilkan banyak,  seyogyanya setiap 

golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan 

satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, 

khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat 

membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin 

dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik 

kepada setiap penerima zakat. 

b) Pendistribusinya haruslah menyeluruh kepada delapan 

golongtan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi suatu 

ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang 

sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan 

ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. Bisa jadi dalam 

suatu daerah terdapat seribu fakir, tapi tidak ditemukan 

didalamnya gharimin dan hanya memilki 10 orang ibnu sabil. 

Lalu bagaimana mungkin menyamakan antara bagian yang 

seribu orang ini dengan hanya sepuluh orang saja?  Maka 

penulis berpendapat pendistribusian zakat tergantung jumlah 

zakat dan kebutuhan setiap golongan, jika salah satu golongan 

sangat mebutuhkan perhatian yang serius, maka zakat bisa di 

salurkan kepada golongan tersebut sesuai kebutuhannya. 

c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada 

beberapa golongan saja, apabila didapati bahwa kebutuhan 

yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan 

secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada 
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delapan golongan penerima zakat, tidak selamanya harus sama 

kadarnya diantara individu yang menerima, namun dibolehkan 

untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai 

dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang 

ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.  

c. Pendayagunaan. 

Kurangnya fungsi Lembaga Amil Zakat dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan dikarenakan program pengentasan 

kemiskinan yang ada kebanyakan masih bersifat karitatif (bagi-bagi 

habis) dan konsumtif. Program  belum mengarah kepada program yang 

lebih produktif dan memberdayakan. Persoalan pengentasan 

kemiskinan adalah bagaimana program ditujukan untuk menangani 

sampai akar permasalahan bukan gejalanya saja
24

. 

Terkait dengan fungsi zakat sebagai sistem perekonomian 

Islam, perlu dikembangkan lebih progresif guna menciptakan 

kemadirian bangsa dibidang ekonomi. Zakat yang berasal dari ajaran 

agama adalah media yang tepat untuk kembali membangun 

perekonomian bangsa yang lebih mandiri dan maju, dan sekali lagi, 

zakat memiliki kemampuan dan kesempatan yang sangat besar untuk 

menciptakan kemandirian itu. 

Salah satu langkah yang harus dikembangkan dalam sistem 

zakat adalah pola pemberdayaan yang lebih inovatif dan progresif 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagai langkah 

memperkuat ekonomi kerakyatan.  

Dalam penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan 

zakat, BAZNAS hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 
25
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1. Pada akhir tahun anggaran mengeluarkan pemberitahuan atau 

pengumuman kepada khalayak ramai, agar para mustahik 

mengusulkan permintaan bantuan (santunan) kepada BAZNAS 

melalui jalur masing-masing, seperti : 

a) BAZNAS Kelurahan, untuk mustahik taraf  kelurahan 

b) BAZNAS kecamatan, untuk mustahik taraf   kecamatan 

c) BAZNAS kotamadya, untuk mustahik taraf  kotamadya 

2. Menerima usulan-usulan dari BAZNAS wilayah / unit satuan kerja. 

3. Merumuskan kebijaksanaan badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dalam mendayagunakan dana zakat, sesuai dengan 

aspirasi / usulan dari mustahik. 

4. Menetapkan rincian penyaluran dan pendayagunaan dana zakat 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pada 

setiap tingkatan (Gubernur / Bupati kepala daerah). 

5. Menyalurkan/membagikan dana zakat kepada mustahik. 

6. Memonitor dan membina pemanfaatan dana zakat yang diterima 

oleh mustahik. 

7. Mengevaluasi pendayagunaan dana zakat, untuk mengetahui 

apakah penyaluran telah mencapai sasaran secara optimal, yaitu 

meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya para Dhu’afa.  

d. Pendampingan 

Dalam upaya memberdayakan para mustahik zakat dengan 

program-program yang laksanakan oleh BAZNAS maupun LAZ, maka 

perlunya pendampingan agar usaha produktif tersebut bisa berhasil 

sehingga bisa memeprbaiki kualitas hidupnya.  

Mengingat bahwa pemberdayaan merupakan proses membantu 

orang lain agar mampu membantu dirinya sendiri, maka keberadaan 

dan peranan pendamping dengan seluruh cara dan mekanisme 

pendampingannya menjadi sangat penting. Para pendamping ini lah 

yang berperan sebagai pendorong utama bagi masyarakat untuk dapat 

keluar dari persoalan yang dihadapi. Maka dalam hal ini, pendamping 
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bukanlah penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara 

langsung melainkan berfungsi sebagai pihak yang melakukan proses-

proses pemungkin (enabling), pendukung (supporting), dan pelindung 

(protecting). Prinsip utama pendampingan sosial adalah “making the 

best of the client’s resources”
26

 

Setiap proses pendampingan memiliki prinsip-prinsip mendasar 

yang perlu dipegang, yaitu:
27

 

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pendamping 

harus bekerjasama sebagai partner. 

2. Proses pemberdayaan dilakukan dengan menempatkan masyarakat 

sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau 

sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. 

3. Masyarakat haruslah melihat diri mereka sendiri  sebagai agen 

penting yang dapat mempengaruhi perubahan. 

4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengamatan hidup, 

khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada 

masyarakat. 

5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam, dan 

menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang 

berbeda pada situasi masalah tersebut. 

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan 

yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan 

kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. 

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka 

sendiri, dimana tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh 

mereka sendiri. 

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena 

pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. 
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9. Pemberdayaan melibatkan akses yang terdapat pada sumber-

sumber yang ada, dan adanya kemampuan untuk menggunakan 

sumber-sumber yang ada tersebut secara terbuka dan efektif. 

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, 

evaluative, dan kritis terhadap permasalahan yang selalu memiliki 

beragam efek sosial. 

Menjadi pendamping harus memiliki kemampuan khusus. 

Seorang pendamping tak ubahnya sebagai pembimbing (guide), 

pemungkin (enabler), dan ahli (expert). Sebagai pembimbing, 

pendamping membantu mustahik mencari jalan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dengan cara yang efektif. Tetapi pilihan cara dan 

penentuan tujuan dilakukan mereka sendiri, bukan oleh petugas. 

Sedangkan sebagai enabler, maka pendamping berperan untuk 

memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam mustahimk 

untuk diperbaiki. Sementara sebagai seorang ahli (expert), petugas 

pendamping memberikan keterangan dakam bidang-bidang yang 

dikuasainya. 

Merujuk pada tiga peran dan posisi tersebut, maka seorang 

pendamping diharapkan mampu mengemban beberapa tugas strategis, 

yaitu :
28

 

Pertama, fasilitasi, yaitu membangun proses kegiatan 

masyarakat. melalui proses fasilitasi, maka seorang pendamping 

diharapkan mampu untuk melakukan hal hal berikut :  

1. Pengembangan sosial, yaitu kemampuan untuk mendorong orang 

lain bekerja sama dalam proses pengembangan masyarakat. 

2. Menengahi (mediasi) dan berunding (negoisasi), yaitu kemampuan 

untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi 

dimasyarakat. 
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3. Memberi dukungan, yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan 

agar masyarakat bisa melakukan kegiatan pengembangan 

masyarakat. 

4. Membangun consensus, yaitu menghadapi perbedaan nilai, 

kepentingan, dan adanya kompetisi tidak dengan pendekatan 

konflik. 

5. Memfasilitasi kelompok, yaitu mengelola berbagai tindakan dan 

kegiatan kelompok, karena biasanya Kerja pendampingan lebih 

banyak bersama kelompok. 

6. Memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan lokal, yaitu 

membantu masyarakat mengenali dan memanfaatkan potensi lokal 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

7. Pengorganisasian, yaitu mendorong terselenggaranya kegiatan-

kegiatan bersama masyarakat. 

Kedua, pembelajaran, yaitu memberi masukan berupa nilai, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman kepada masyarakat. 

Melalui pemgbelajaran, seorang pendamping mempu melakukan hal-

hal berikut ini : 

1. Penyadaran kritis, yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa 

setiap individu berkaitan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem 

yang bekerja mengatur kehidupan kelompok atau komunitasnya. 

2. Memberi informasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan 

pada masyarakat untuk penjajakan kebutuhan, perencanaan, 

kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. 

3. Berhadapan (konfrontasi) dengan pelanggran prinsipiil, yaitu 

kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan terhadap 

individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip 

kerjasama (misalnya: bersifat rasis, melakukan tindakan merusak 

lingkungan, penyalahgunaan keuangan program). 

4. Menyelenggarakan pelatihan, yaitu melakukan atau 

menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer 
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pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan (diminta) 

masyarakat. 

Ketiga, penghubung, yaitu berhubungan dengan  berbagai 

sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 

dampingannya. Arah kemampuan seorang pendamping adalah : 

1. Meghubungkan dengan sumberdaya, yaitu memfasilitasi kerjasama 

dengan lembaga-lembaga di luar komunitas yang memilki 

sumberdaya tertentu. 

2. Advokasi, yaitu menghubungkan berbagai kepentingan 

masyarakat. 

3. Menggunakan media, yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, dan 

capaian, agar menjadi anggota komunitas. 

4. Menjadi humas, yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan, 

proses dan capaian untuk memperoleh dukungan berbagai pihak. 

5. Mengembangkan jaringan, yaitu mengembangkan hubungan 

dengan berbagai pihak (perorangan, lembaga) untuk mendukung 

program. 

6. Mengembangkan proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman, 

yaitu sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak, baik 

secara formal maupun informal 

Keempat, tugas teknis, yaitu mengelola langkah-langkah atau 

tahap-tahap program mulai dari penjajakan kebutuhan, sampai 

kemonitoring - evaluasi. Hal-hal yang harus dilakukan pendamping 

untuk teknis ini adalah : 

1. Mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu menggunakan 

metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa 

informasi bersama masyarakat. 

2. Menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi 

informasi (seperti komputer) kepada masyarakat. 

3. Melakukan presentasi (tertulis atau lisan), yaitu menyampaikan 

gagasan kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain. 
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4. Peneglolaan program, yaitu membangunstruktur, nilai prosedur dan 

mekanisme program sesuai dengan prinsip pengembangan 

masyarakat. 

5. Pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan (manajemen) keuangan 

yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. 

Maka tugas sebagai seorang pendamping pun memerlukan 

syarat-syarat tertentu agar ia mampu mengarah seluruh proses 

pendampingan menuju target dan sasaran secara tepat dan memuaskan. 

Diantara syarat-syarat sebagai seorang pendamping yaitu:  

1. Mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka 

dan mengajaknya untuk kerjasama serta membangun rasa saling 

percaya antara petugas dan masyarakat. 

2. Mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-

sumber alam yang ada dimasyarakat dan juga mengetahui dinas-

dinas dan tenaga ahli yang dapat dimintakan bantuan. 

3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan menggunakan 

metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi 

dapat dipindahkan, dimengerti, dan diamalkan oleh masyarakat. 

4. Mempunyai kemampuan tertentu untuk berhubungan dengan 

masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu. 

5. Mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan 

lingkungannya. 

6. Mempunyai pengetahuan dasar mengenai keterampilan (skills) 

tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. 

7. Mengetahui keterbatasan pengetahuan sendiri. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun yang menjadi pembanding kegiatan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu berdasarkan kajian terdahulu yang diteliti oleh Neneng Rumiati        

(2015) yang meneliti tentang Sistem Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil 
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Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana zakat kepada 

mustahik zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil zakat Nasional Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti didistribusikan secara konsumtif dan juga dalam bentuk 

zakat produktif 

Sedangkan pada penelitian yang sekarang, penulis meneliti tentang 

Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan 

fungsi BAZNAS.Persamaan dari penelitian yang di kaji oleh penulis dengan 

penelitian yang dikaji oleh Neneng Rumiati sama-sama meneliti BAZNAS 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Neneng Rumiati  meneliti bagaimana sistem distribusi 

oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan penelitian ini fokus 

kepada peran pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang 

teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab 

pertanyaan penelitian
29

. Kerangka berfikir itu bersifat operasional yang 

diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan logis. 

Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang 

telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu 

mengungkap, menerangkan  serta menunjukkan perspektif terhadap masalah 

penelitian. 
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Adapun teori tentang peran pemerintah yang digunakan dalam 

memahami peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yakni peran 

pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, distributor, operator, 

eksekutor dan pengawas. 

Dari teori tersebut akan dilihat peran pemerintah yang diberikan oleh 

pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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