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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia dengan 

sempurna. Segala macam persoalan dalam hidup dan penyelesaiannya telah diatur 

sedemikian rupa oleh Allah Swt dalam al-Qur‟ān dan Hadīst. Salah satu persoalan 

yang sering kita jumpai di masyarakat adalah persoalan harta. Harta bisa dijadikan 

sebagai jalan menuju surga, tetapi harta juga bisa menjerumuskan manusia 

kedalam neraka, itu semua tergantung pada pemiliknya. Allah Swt akan menguji 

manusia dengan harta yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-

Qur‟an surat Ali „Imrān ayat 186 :  

                      

                                

     

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. 

dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-

orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang 

mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan 

hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
1
 (Q.S. „Alī 

„Imrān [3]: 186). 

 

Harta yang telah dititipkan oleh Allah Swt akan mendapatkan keberkahan 

jika dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah agama. Salah satu cara 
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yang bisa kita lakukan dengan harta yang kita miliki adalah dengan menunaikan 

zakat. Zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud kewajiban umat 

Islam kepada Allah Swt. Selain itu zakat juga memiliki fungsi secara horizontal 

sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.
2
 

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat 

Islam maka, untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan 

perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor : 38 tahun 

1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam 

menangani kiprah lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan 

kemiskinan. Dengan munculnya UUPZ tersebut secara otomatis legalitas lembaga 

amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya 

lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah 

mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, 

pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut 

dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana 

zakat. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan, mengelola dan 

mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus bisa 

menarik dan meyakinkan muzakki untuk mengamanahkan zakatnya kepada 

lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat, jika ada dana maka wajib 

                                                             
2 M. Abdul Manan. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti 

Wakaf, 1995), 31. 
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untuk didistribusikan dan jika tidak ada maka tidak berkewajiban 

mendistribusikannya. 

Dalam pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan di 

Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu, pendistribusian secara konsumtif 

dan produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq 

secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti 

pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap „idul fitri 

atau pembagian zakat māl secara langsung oleh muzakkī kepada mustahiq yang 

sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau terkena musibah. Cara seperti 

ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 

Sedangkan zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq 

untuk mengembangkan usahanya. 

Dilapangan acapkali ditemukan fakta tidak tepatnya sasaran dalam 

pendistribusian zakat. Terkadang ada beberapa orang yang tidak layak menjadi 

asnaf zakat, malah menerima zakat, sedangkan yang seharusnya layak untuk 

menerima zakat malah tidak menerima zakat sebagai haknya. Hal ini merupakan 

penyebab terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga kemiskinan dan 

kesenjangan sosial semakin tinggi dan tak terkendali. 

Dalam menyalurkan zakat,infak, dan sedekah bagi para kaum dhuafa 

diperlukan strategi yang tepat dan sistem yang transparan dari setiap lembaga 

pengelola zakat agar dana tersebut dapat tepat sasaran dan sampai kepada mereka 

yang membutuhkan. 
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Diantara beberapa lembaga zakat di Indonesia, Lembaga Amil Zakat 

Nasional (LAZNas) Chevron  Distric - Rumbai Cabang Pekanbaru adalah salah 

satu lembaga zakat yang berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap 

pengentasan kemiskinan dan berkhidmat penuh dalam mengangkat harkat 

kemanusiaan para kaum dhuafa. 

Lembaga amil zakat nasional (LAZNas) Chevron District - Rumbai 

Cabang Pekanbaru sendiri, telah lama tumbuh dan berkembang di Distric-Rumbai 

dengan nama PIZSA (Pengumpulan Zakat dan Sedekah) pada tahun 1994 oleh 

pemuda DBQ yang terdiri dari Moeslim Roesli sebagai penggagas ide pertama 

untuk mendirikan PIZSA, dan rekan-rekan lainnya yaitu: Deswandi Muzwar, 

Agus Jamil, Tafsil Lison, dan Iman Jasmad sebagai penasehat masjid. 

Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan 

cara tradisional, yang masih dilakukan di masjid, dari mulai pengumpulan hingga 

menyalurkannya, tapi seiringya waktu dan zaman pengumpulan zakat sudah bisa 

melalui rekening PIZSA dan setiap Karyawan PT. Chevron diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran zakat penghasilan melalui PIZSA dangan cara 

pemotongan salery karyawan sebesar 2,5% dan aliran dana juga didapatkan dari 

kebijakan-kebijakan Chevron dengan cara bekerja sama langsung dengan pihak 

bendahara Chevron itu sendiri. 

Dari pengumpulan dana-dana tersebut, dilakukan pemotongan sebesar 

10% yang akan dikirimkan ke pusat, dari 8 cabang Chevron yaitu: Duri, Rumbai, 

BalikPapan, Bogor, Garut, Jakarta, Minas, dan Dumai, sedangkan sisa 90% akan 

dikelolah oleh masing-masing cabang itu sendiri. 
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Dari pemaparan diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengkaji dan 

meneliti secara komprehensif tentang strategi Laznas Chevron District-Rumbai 

dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah ke pada kaum dhuafa terkhusus 

di kota Pekanbaru dengan sebuah judul : “STRATEGI LAZNAS CHEVRON 

DISTRICT-RUMBAI DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT, INFAK 

DAN SEDEKAH (ZIS) DI KOTA PEKANBARU” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Strategi 

Strategi adalah cara paling efektif yang dipilih organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3
 Dengan demikian strategi dalam 

penelitian ini di pahami sebagai cara. 

2. Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah  

Merupakan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dari para 

muzakki kepada mustahiq sesuai dengan syariat.
4
 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana strategi Laznas Chevron District-Rumbai 

mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Pekanbaru. 

                                                             
3
Goerge R. Terry, prinsip-prinsip Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),58. 

4
Anis Khoirun Nisa, Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian  Dana Zakat, Infaq 

Dan Shadaqah  Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa 

Tengah, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 41. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkaji strategi Laznas Chevron District-Rumbai dalam mendistribusikan Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS) di Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Sebagai tambahan referensi terkait dengan pendistribusian zakat, infak 

dan sedekah di kota Pekanbaru. 

2) Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dan bermanfaat bagi 

peneliti selanjutnya dalam bidang kajian manajemen dakwah, terutama 

perihal lembaga zakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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E. Sitematika penulisan 

 Skripsi 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 Berfikir. Bab ini menguraikan kajian 

teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka 

berfikir yang digunakan dalam penelitian.  

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 : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan Sejarah ERJE TV, Visi 

Misi, Struktur dan Program siaran dakwah. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data yang 

menyangkut tentang manajemen siaran dakwah dan pelaksanaan 

siaran dakwah. 

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

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


