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BAB I  

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Zakat merupakan salah satu topik selalu menarik untuk dikaji. Telah 

banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti dari 

aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi, dan peranannya dalam pengentasan 

kemiskinan. 
1
 Namun demikian tidak banyak literatur yang berusaha untuk 

mengantarkan zakat agar kembali kedalam kekuasaan negara untuk 

mengumpulkan dan mendistribusikannya sebagai bagian yang integral dalam 

kebijakan fisikal pemerintahan. 

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang nampaknya akan terus 

menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Sebenarnya kemiskinan akan dapat 

diminimalisir apabila ada distribusi  pendapatan dan kekayaan yang merata. 

Persoalan yang nampak saat ini adalah   sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, 

baik kesenjangan sosial maupun  ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. 

Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan 

selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan 

selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
2
 

Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam 

surah At-Taubah (9): 103, 

                                                             
1 Nuruddin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2006), h. XIX. 
2
 Mursidy, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2003), 

cet ke-1, h. 170 
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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”.
3
(QS.At-Taubah : 103) 

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat 

harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkannya. 

Bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan oleh para amil pada masa 

sekarang ini. 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas: 

 تُْؤ َخُذ ِمْن اَْغنِياَئِِهْم فَتََزدُّ َعلَى فُقََزاِءِهْم.)رواه البخزي عن ابن عباس(  

Artinya : “Diambil (zakat) dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu berikan 

kepada orang-orang fakir 

Kata Al-Hafidz:
4
 “dengan hadis yang tersebut ini ditetapkan bahwa para 

penguasa mempunyai dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan 

naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat 

mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan. Maka untuk menghimpun 

zakat hendaklah para penguasa mengadakan badan amalah atau petugas zakat.
5
 

 

                                                             
3
 Dapertemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, ( Semarang : CV Asy Syifa), cet ke-

1, h.  297. 
4
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra), h. 56. 
5
 Ibid, h. 57. 
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Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di 

Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun masjid, sekolah, 

rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran 

harta zakat.
6
 Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah 

satu sumber potensi umat. 

Ketika di Indonesia merdeka, kesadaran membayar zakat telah dilakukan  

lebih baik dengan elemen-elemen dari masyarakat dan kesadaran itu perlu diiringi 

dengan tindakan real dengan segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan 

saling menasehati tentang penting arti zakat keselarasan hidup, dukungan 

pemerintah pun perlu sebagai justifikasi.
7
 

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri 

tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang 

dilansir H.M Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai anggota panitia 

anggaran, ia mengatakan bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu 

amal pribadi yang disalurkan secara instensif guna memenuhi kebutuhan 

konsumtif karitatif.
8
 

Maka dikeluarkanlah undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan 

                                                             
6
 Dapertemen Agama RI, Pedoman Pembinaan BAZIS, (Jakarta :  Dapertemen Agama RI, 

1992), h. 5. 
7
 Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: 

Idea Press, 2011), cet ke 1 h.15 
8
 M. Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta 

: Nuansa Madani,2002), h. 12. 
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profesional maka zakat benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang 

potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
9
 

Adapun lembaga yang berperan dalam mengelola zakat  yang dimaksud 

dalam  UU No 23 Tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 sampai 12  pada 

bab 1 ketentuan umum 

Bab 1 Ketentuan Umum. 

Pasal 1 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:  

1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah 

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

2) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, adalah lembaga yang 

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10

 

3) Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan 

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat 

4) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

5) Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya 

operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam 

6) Mentri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama 

                                                             
9
 M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, (Jakarta : Nuansa 

Madani,2001), h.  97. 
10

 Ibid, h.  92. 
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Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama  Islam. 

Zakat merupakan hal yang tidak asing pada masyarakat Indonesia khususnya ( 

salah satu bentuk zakat ). Penanganan zakat di Indonesia bisa dibilang belum 

serius untuk kesejahteraan bersama terkadang hanya sebatas berorientasi pada 

posisi konsumtif.
11

 Namun dalam pemerintahan sekarang pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Jika dibandingkan dengan ketentuan syari’ah yang telah dijelaskan diatas maka 

terlihat undang-undang tersebut belum ideal dan efektif terlaksana , yakni belum 

mencerminkan ketentuan seharusnya yang diamanahkan oleh syariat Islam.
12

 

Pada masa Rasulullah Saw, Khalifah Abu Bakar, zakat dipungut oleh 

negara. Bahkan pada masa khalifah Abu Bakar, pernah terjadi serangan kaum 

Muslim atas perintah Abu Bakar terhadap para penentang pembayar zakat. Ini 

menunjukkan bahwa negara memiliki peranan dalam pemungutan zakat.
13

 

Namun  dalam Undang-Undang No 23 Tahun  2011 menetapkan bahwa 

pembayaran zakat masih bersifat sukarela, hal ini terindikasi karna dalam undang-

undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat 

bersifat imperatif dan tidak ada sanksi wajib zakat bagi yang lalai. Dari sisi ini, 

                                                             
11

 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU No 23 Tahun 2011, 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke 1, h. 112 
12

 Abdul Qodim Zallum, Al- Amwal fi Dawlah al-Khilafah, ( Beirut : Darul Ilmi Al-

Maliyyan, 1983), diakses pada tanggal 29 Februari 2018. 
13

 Nuruddin Mhd. Ali, op.cit, h. 2. 
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maka regulasi perzakatan di Indonesia masih di nilai lemah dalam kerangka 

hukum.
14

 

Dan dalam pendayagunaan tidak memiliki prioritas yang jelas disebabkan 

Baznas, Laz dan Upz memiliki prioritas masing-masing. Karna Baznas merupakan 

milik pemerintah sedangkan Laz milik masyarakat, maka dengan demikian 

terdapat kelemahan dalam undang-undang tersebut seperti ketidakjelasan peran 

regulator, operator, koordinator,dan pengawas dalam penataan kelembagaan 

zakat. Hal ini tentu akan melemahkan posisi lembaga amil zakat (LAZ) yang 

selama ini justru menjadi pelopor dalam manajemen zakat yang diinisiasi 

masyarakat dan tentu akan memecah struktur pengelola zakat, yang semestinya 

satu atap. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran lembaga 

amil zakat yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian proposal yang berjudul 

“ Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No 23 Tahun 2011 

Ditinjau Dari Perspektif  Siyasah Maliyah ”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi permaslahan yang berkaitan dengan Peran 

Lembaga Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No 23 Tahun 2011 Ditinjau Dari 

Perspektif Siyasah Maliyah. 

 

                                                             
14

 Budi Rahmat Hakim, Syari’ah Jurnal Ilmu Hukum (Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, vol, 15 No 2 Desember 2015), h. 165. 
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C. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal ini 

yaitu: 

1. Bagaimana peran lembaga amil  zakat di Indonesia menurut  UU  No 23 Tahun 

2011 ? 

2. Bagaimana tinjuan fiqh siyasah maliyah tentang peran lembaga amil zakat di 

Indonesia ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a.  untuk mengetahui peran lembaga amil  zakat di Indonesia menurut 

UU No 23 Tahun 2011 

b.  untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah maliyah tentang peran 

lembaga amil zakat di Indonesia  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang  siyasah maliyah 

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan 

intelektual maupun dari kalangan orang awam 

c. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU 
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E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam rangka 

mencari dan memperoleh data yang akurat dimana  metode tersebut yang nantinya 

akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma atau kaidah dari 

perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian 

doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut 

dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Karena penelitian ini banyak 

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Dan 

bahan-bahan yang digunakan adalah mencari sumber-sumber buku yang 

berkenaan dengan apa yang diteliti , sehingga dapat menjawab apa yang menjadi 

penelitiannya. 

2. Sumber Data  

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang 

digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari: 
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a. Bahan hukum primer yaitu, data yang di ambil dari kitab Undang-Undang 23 

Tahun 2011 yang berkaitan dengan Lembaga  Amil Zakat. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu, sumber pendukung dari primer yang berasal dari 

kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya 

dengan judul skripsi ini. 

c. Bahan hukum  tersier yaitu, data yang diambil dari ensiklopedia, wikpedia, dan 

sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data tersier.  

3.  Teknik Pengumpulan Data 

   Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku 

dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai referensi dengan kajian ini. 

4.  Teknik Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis dengan metode 

Content Analisis yaitu dengan menganalisa sesuai sub bahasan masing-masing 

dan dibahas dengan memberikan penafsiran dan komentar terhadap masalah yang 

diteliti. Kemudian masalah tersebut ditinjau dengan sudut pandang  siyasah 

maliyah. 

5. Teknik Penulisan  

Penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif Analisis, yaitu berusaha memaparkan peran lembaga amil zakat 

di Indonesia di tinjau dari UU No 23 Tahun 2011 secara jelas dan hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk kualitatif. Serta menggambarkan pandangan 
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siyasah maliyah terhadap peran lembaga zakat di Indonesia. Data-data 

penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif analitik untuk mendapatkan 

kesimpulan yang benar 

b.  Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 

c. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan 

bersifat khusus. 

F. Sistematika Penulisan   

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah 

pembahasan secara global, penulis bagi menjadi lima bab yang mana kelima bab 

tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab yang satu dan yang lainnya 

saling berkaitan  sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

  BAB I   :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Penulisan,  Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II        :   TINJAUAN UMUM UU NO 23 TAHUN 2011 

TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT DI 

INDONESIA  

Dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum UU 

No 23 Tahun 2011, Sejarah Singkat  Pengaturan Zakat di 

Indonesia, Hukum dan Legalitas Lembaga Zakat, 

Lembaga Zakat yang Terdaftar di Kemenag, Syarat 

Lembaga Zakat Terdaftar. 

BAB III          : TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA AMIL 

ZAKAT DALAM FIQH SIYASAH  

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Lembaga 

Amil Zakat, Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat, 

Prinsip, Asas dan Tujuan, Fungsi Lembaga Amil Zakat, 

Kedudukan Lembaga Amil Zakat dalam Islam. 

BAB IV         : ANALISIS TENTANG PERAN LEMBAGA AMIL 

ZAKAT DI INDONESIA  

Dalam bab ini membahas tentang  Peran Lembaga Amil 

Zakat di Indonesia di Tinjau Dari UU No 23 Tahun 

2011, Analisis Siyasah Maliyah terhadap Peran Lembaga 

Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No 23 Tahun 

2011. 
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BAB V            :   PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


