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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT 

 DALAM  FIQH SIYASAH   

A. Pengertian Lembaga Amil Zakat 

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu 

usaha,
26

menurut fatwa MUI  no 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat 

sendiri adalah: 

1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk 

mengelola pelaksanaan ibadah zakat 

2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan 

disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
27

 

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang 

selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang 

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat
28

. Lembaga amil zakat juga didevenisikan sebagai institusi pengelolaan 

zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat 

yang bergerak dibidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. 
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Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.
29

 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 pembentukan 

LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau instansi atau badan yang 

didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk 

oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. 

B. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat  

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia antara lain terdapat pada : 

1. UU No. 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat 

2. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

3. Keputusan Mentri Agama No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

4. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

No 29/D Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
30

 

5. Intruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.1 Tahun 2014 

7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2014 
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Andri Soemitra,  Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta : Kencana Prenada 
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8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.1 Tahun 2016.
31

 

Berdasarkan fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, disebutkan 

bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh 

pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau 

sekelompok orang yang dibentuk oleh massyarakat dan disahkan oleh pemerintah 

untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan 

seseorang atau sekelompok orang masyarakat dalam fatwa tersebut adalah 

Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil 

Zakat. Berdasarkan fatwa tersebut, maka yang menjadi dasar hukum lembaga amil 

zakat sebagai pengelola zakat di Indonesia adalah : 

1). Firman Allah SWT, antara lain : 

                                     

      

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.” (QS. At-Taubah. 

103) 

Dalam surat At-Taubah ayat 103 tersebut telah dijelaskan bahwa zakat itu 

harus diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (muzakki) untuk 

kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dan 
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yang mengembil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas (amil).
32

 

Dimana para petugas (amil) tersebut diantaranya para petugas dari Lembaga Amil 

Zakat sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. 

                                   

                         

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”. (QS. At-Taubah. 60).
33

 

Berdasarkan penjelasan surat At-Taubah diatas dapat kita ketahui bahwa 

penyaluran zakat ( pendistribusian dana zakat) diperuntukkan untuk 8 ashnaf , 

yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Zakat ( BAZNAS 

dan LAZ) dilakukan dalam bentuk konsumtif, dan pendayagunaan (produktif). 

Selain menyantuni, LPZ menanamkan semangat berusaha dan kemandirian 

kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya 

bergantung dari zakat. 
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Artinya :“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain : 

ٌْهُ اِلَى اْليََوِي فَقَاَل اْد ُعهُْن اِلَى َشهَاَدِة اَ ْى الَ اِ  اى سسىل هللا صلى هللا عليه وسلن لوا بعث هعارا ًراَس ِضَي هللاُ َع

لَْيِهْن َخْوَس َصلََىا ٍث ِفي لَهَ ااِلا ا هللُ َواَ ًاي َس ُسْى ُل ا هلِل فَاِ ىا هُْن اَطَا ُعْىا ِلَز لَِك اَعلِْوهُْن اَىا هللاَ قَْذا ْفتََش َض عَ 

تُْؤ َخُز ِهْي اَْغٌِيَا ئِهِْن َولَْيلٍَت فَاِْى هُْن اَطَا ُعْىا لَِز لَِك فَاَْعلِْوهُْن اَىا هللاَ اِْفتََش َض َعلَْيِهْن َصَذ قَتً فِْي اَْهَىا لِِهْن  ُكلِّ يَْىمَ 

  َوتََشدُّ َعلَى فُقَّشائِِهنْ 

Artinya :“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke 

Yaman. Beliau bersabda, “ajaklah mereka supaya bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Aku adalah utusan Allah. 

Jika mereka telah menaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka 

bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat 5 waktu 

dalam sehari semalam. Jika mereka telah menaatinya, maka ajarkanlah 

kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk 

membayar zakat didalam harta mereka. Yang dipungut dari orang kaya 

diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir 

miskin”.
34

(HR.Bukhari) 

Berdasarkan nash tesebut maka telah jelas bahwa para 

penguasa/pemerintah diwajibkan mengambil/memungut zakat kepada mereka 

kaum agniya ( orang-orang kaya ) dalam hal ini muzakki untuk diberikan kepada 

orang-orang yang membutuhkan. 

Kata Asy Syafi’i : “wajib atas kepala negara mengadakan badan amalah 

(pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan 
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 Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Shahih Bukhari, (Semarang  : PT. Karta Toha Putra), h. 

302. 



 
 

30 

menghimpunnya dari yang bersangkutan”. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim 

dari Abi Hurairoh: 

َذقَتِ شَ وَ عُ  ثَ عَ بَ  هللاِ  لَ ىْ سُ سَ  ىا اَ  ْبَي اْلَخطاا ِب َعلَى الصا  

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah Saw telah mengutus Umar Ibnu Khattab pergi 

memungut zakat”. (HR. Bukhari Muslim)
35

 

C. Prinsip Azas dan Tujuan 

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat 

merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. 

Zakat mempunyai enam prinsip antara lain : 

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat 

merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 

2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu 

membagi kekayaan yang dibeikan Allah lebih merata dan adil kepada 

manusia. 

3. Prinsip prodiktivitas, yaitu menekankan nahwa zakat memang harus dibayar 

karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka 

waktu tertentu. 

4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu 

harus dikeluarkan. 

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas 

dan merdeka 
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6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena 

tapi melalui aturan yang disyariatkan. 

Adapun azas-azas lembaga pengelolaan zakat adalah : 

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola 

zakat haruslah berpedoman dengan syariat Islam, mulai dari tata cara 

perekrutan pegawai, hingga tata cara pendistribusian zakat. 

2. Amanah, lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat 

dipercaya. 

3. Kemanfaatan, lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya kepada para mustahik. 

4. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus 

mampu bertindak adil. 

5. Kepastian hukum, muzakki atau mustahik harus memiliki jaminan dan 

kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.  

6. Terintegrasi, pengelola zakat harus dilakukan secara hierarkis, sehingga 

mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

7. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat dan mudah dikelola masyarakat dan pihak lain yang 

berkepentingan. 
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Berdasarkan pasal 3 UU No.23 tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat 

adalah : 

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiansi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk 

mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan 

bertindak dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan 

maksimal. 

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan, pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana 

zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat da 

menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif  sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk 

hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, 

melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan 

sebagainya. 

D.  Fungsi Lembaga Amil Zakat 

 Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan pengumpulan pendistrbusian, dan pendayagunaan zakat. 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, da pendayagunaan zakat. 
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4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
36

 

Lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola 

zakat yang ada secara efektif dan efesien. Program-program penyaluran zakat 

harus benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi 

mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah 

memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat 

tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-

asas pengelolaan zakat. 

E. Kedudukan Lembaga Amil Zakat Dalam Islam 

Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury berpendapat bahwa si pemilik harta lebih 

berhak memilih asnaf mana yang akan diberikan zakat. Sementara Imam Syafi’I 

berpendapat bahwa kedelapan itu berserikat dalam harta, karena itu masing-

masing mempunyai hak yang sama, tidak boleh ada yang tertinggal.
37

 Jika kita 

mengambil kedua dari pendapat itu, jelas bahwa dalam hal kedudukan amil zakat 

dalam Islam, para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Al- 

Ahnaf dan Sufyan as- Saury menerangkan bahwa zakat lebih baik disalurkan oleh 

muzakki sehingga pemilihan ashnaf menjadi hak bagi si muzakki. Sementara 

pendapat Syafi’I, semua ashnaf tidak boleh satu pun tertinggal. Dengan kata lain 

dikarenakan dalam ashnaf terdapat amilin, zakat mesti dihimpun dan diurus oleh 

amilin sehingga bagian amilin tersalurkan. 
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Pada zaman Rasulullah Saw, zakat merupakan harta yang dianjurkan 

untuk diambil oleh para sahabat yang diutusnya. Rasulullah Saw mengutus para 

wakilnya untuk mengumpulkan zakatnya dari orang kaya dan membagikannya 

kepada para mustahik. Adapun sabda Rasulullah Saw ialah: 

ٌْهَُوا اً ىا ا لٌابِيِّ َصلاى ا هللِ َعلَْيِه َو َسلَّن بََعَث ُهَعا ًرا َس ِضَي ا ٌْهُ اِ لَى ا ْليََوِي  َعْي ا ْبِي َعباا ٍس َس ِضَي ا هللُ َع هللُ َع

ُسْى ُل ا هللِ فَاِ ىا هُْن اَ طَا ُعْىا لَِز لَِك اَعلِْوهُْن اَىا هللاَ قَْذا  فَقَا َل ا ْد ُعهُْن اِ لَى َشهَا َد ِة اَ ْى الَ اِ لَهَ ااِلا ا هللُ َواَ ًاي سَ 

 اِْفتََش َض َعلَْيِهْن َصَذ قَتً ْفتََش َض َعلَْيِهْن َخْوَس َصلََىا ٍث فِي ُكلِّ يَْىَم َولَْيلٍَت فَاِْى هُْن اَطَا ُعْىا لَِز لَِك فَاَْعلِْوهُْن اَىا هللاَ 

لِِهْن تُْؤ َخُز ِهْي اَْغٌِيَا ئِِهْن َوتََشدُّ َعلَى فُقَّشائِِهْن  فِْي اَْهَىا  

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke 

Yaman. Beliau bersabda, “ajaklah mereka supaya bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Aku adalah utusan 

Allah. Jika mereka telah menaati hal itu, maka ajarkanlah kepada 

mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat 5 

waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah menaatinya, maka 

ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada 

mereka untuk membayar zakat didalam harta mereka. Yang dipungut 

dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang 

fakir miskin”.
38

(HR.Bukhari) 

Ada tiga unsur penting yang memelihara pelaksanaan zakat ini. Pertama 

unsur penguasa, penguasa wajib mengambil zakat dari orang-orang kaya dan 

memberikannya kepada orang-orang fakir. Kedua, unsur nurani sosial umat Islam, 

yang terwujud dalam saling menasehati, amar makruf dan nahi mungkar. Yang 

ketiga unsur keimanan dalam hati umat Islam. Jika unsur pertama tidak ada, maka 

masih ada dua unsur lainnya. Jika unsur pertama dan kedua tidak ada, maka masih 
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ada unsur ketiga. Yaitu keimanan yang memotifasi seorang mukmin untuk 

menunaikan kewajiban zakat, walaupun tidak diminta oleh orang lain.
39

 

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan 

pendistribusiannya. Syarat menjadi amil zakat ialah: 

1. Orang Islam 

2. Orang dewasa yang sehat akal dan fikirannya (mukallaf) 

3. Orang jujur 

4. Orang yang memahami hukum-hukum zakat 

5. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas 

6. Laki-laki 

7. Bukan orang yang berstatus hamba sahaya 

Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang 

didasarkan kepada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi 

sama dengan bagian golongan mustahik lain. Lebih baik lagi amil zakat adalah 

pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.
40
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