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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Manajeman  

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata kerja to manage (bahasa inggris), yang 

artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola
20

. 

Manajemen secara terminologis  dikatakan sebagai suatu proses yang 

berkenaan dengan usaha manusia melalui bantuan manusia lain melalui cara 

yang efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
21

. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai 

cara mengelola suatu perusahaan besar
22

.Manajemen merupakan suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
23

. 

Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna 

mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien
24

. 

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

serangkaian proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan efisien 

dan efektif guna mencapai suatu tujuan.  

  

                                                             
20

 Irham Fahmi, Manajemen Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2. 
21

 Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.v. 
22

 Ibid., h. 1. 
23

 Dharma Setyaman Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

2004), h.11. 
24

 Kusnadi, dkk, Pengantar Manajeme, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), h. 3. 
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2. Tujuan dan Manfaat Ilmu Manajemen  

Secara umum ada beberapa tujuan serta menafaat yang diharapkan 

dengan dipergunakannya ilmu manajemen sebagai pendukung dalam 

mengelola organisasi, baik organisasi profit dan non profit. Adapun tujuan 

serta manfaat dengan diterapkannya ilmu manajemen pada suatu organisasi 

adalah: 

a. Mampu memberikan arah pencapaian kinerja secara terukur dan sistematis 

sehingga diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan berdasarkan time 

schedule. 

b. Mampu menempatkan perusahaan dalam kerangka kerja yang 

mengedepankan konsep efisien dan efektifitas. Efisiensi dilihat dari segi 

biaya yang dipergunakan sesuai dengan alokasi yang dianggarkan bahkan 

jika memungkinkan lebih rendah dari yang teralokasi. Sedangkan konsep 

efektifitas melihat pada sisi penghematan waktu yang bisa dilakukan, 

artinya suatu pekerjaan mampu dilaksanankan dan terselesaikan secara 

tepat waktu yang direncanakan. 

c. Membuat perusahaan telah menerapkan konsep manajemen yang 

memenuhi standar-standar aturan yang telah disepakati. Sehingga para 

klien dan mitra bisnis menaruh simpati serta kepercayaan pada 

perusahaan
25

. 

  

                                                             
25

 Irham Fahmi, Op.Cit., h. 2. 
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3. Fungsi Manajemen  

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian tahap kegiatan atau 

pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan
26

. 

Menurut George R. Terry merumuskan fungsi manajemen menjadi 

empat fungsi pokok, yaitu
27

: 

a. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan berasal dari kata rencana yang diberi imbuhan pe- dan 

–an. Rencana adalah produk perencanaan, sedangkan perencanaan adalah 

proses penentuan rencana
28

. 

Secara definitif, Stoner dan Wankel memperkenalkan istilah 

perencanaan stragis (strategic planning) sebagai proses pemilihan tujuan 

organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan 

metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program 

strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

yang berkembang
29

.  

Planning atau perencanaan adalah: (1) pemilihan atau penetapan 

tujuan-tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, proyek, program, 

prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan 
30

.  

                                                             
26

 Manulang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2002), h.27. 
27

 Zasri M. Ali, Dasar-Dasar Manajemen, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8. 
28

 Badrudin, Op.Cit., h. 53. 
29

 Ahmad Ibrahim, Manajemen Syari‟ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 

79. 
30

 Terry R, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 

h.66. 
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Rencana yang baik memerlukan syarat-syarat sebagai berikut
31

: 

1) Tujuan dirumuskan dengan jelas 

2) Sifatnya harus sederhana 

3) Luwes (Flexible) 

4) Realistis (dapat dilaksanakan nantinya). 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang 

berarti alat, yaitu  proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang 

manajer
32

. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang 

mengelompokkan orang dan memberikan tugas, menjalankan tugas misi. 

Karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya volume 

pekerjaan dalam suatu perusahaan yang bertumbuh, perlu adanya 

pembagiaan pekerjaan agar diperoleh hasil yang optimal. Dengan adanya 

pembagian pekerjaan itu maka muncul lah bagian-bagian di dalam 

perusahaan
33

.  

Prinsip Organisasi:
34

 

1) Prinsip Penetapan dan Perumusan Tujuan 

Tujuan pokok organisasi ditetapkan terlebih dahulu, kemudian 

dirumuskan secara terperinci agar tidak menimbulkan kesalah tafsiran. 

                                                             
31

 Didin Hafidhuddin, Manajemen Syari‟ah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 

h.78. 
32

 George R. Terry  & Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Terjemahan: G.A. 

Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82. 
33

 Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 117. 
34

 Zasri M. Ali, Dasar-Dasar Manajemen, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 24. 
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2) Prinsip Pembagian Habis Tugas 

 Prinsip ini dimaksud agar tugas pokok dalam mencapai tujuan 

organisasi terbagi habis, sehingga dapat dijamin adanya bagian yang 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas tersebut. 

3) Prinsip Koordinasi 

 Prinsip ini menekankan setiap bagian menserasikan, memadukan dan 

menyelaraskan segala tindakan, agar terarah kepada sasaran yang akan 

dicapai.  

4) Prinsip Kontinuitas 

 Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kontinuitas 

tugas-tugas dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan 

program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, tanpa 

tergantung pada diri pejabat tertentu. 

5) Prinsip Kesederhanaan 

 Organisasi yang efektif adalah organisasi yang bentuknya sederhana 

dalam arti bahwa bentuknya disesuaikan yang bentuknya sederhan 

dalam arti bahwa bentuknya disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi, besar kecilnya organisasi itu ditentukan oleh beban kerja yang 

harus dilaksanakan. 

6) Prinsip Fleksibilitas  

 Prinsip ini menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan 

disekelilingnya, sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam 

pelaksanaan tugas.  
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7) Prinsip Pendelegasian Wewenang 

 Prinsip ini berarti bahwa setiap pimpinan harus melimpahkan sebagian 

tugas dan kewenangannya kepada pejabat bawahannya. 

8) Prinsip Rentang Kendali  

 Rentang kendali merupakan tindakan pengawasan dan pengendalian 

oleh atasan kepada bawahan langsung, sampai batas-batas seorang 

pimpinan masih dapat melakukannya dengan efektif. Dengan 

demikian jumlah bawahan harus dibatasi sampai sejauh masih dapat 

diawasi dengan efektif.  

Apabila pengorganisasian dilaksanakan dengan baik maka ia 

dapat
35

: 

1) Menjelaskan siapa yang akan melakukan apa  

2) Menjelaskan siapa yang memimpin siapa 

3) Menjelaskan saluran-saluran komunikasi 

4) Memusatkan sumber-sumber daya terhadap sasaran. 

c. Actuating (Pelaksanaan) 

Fungsi penggerak tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. 

Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu, motivating 

(membangkitkan motivasi), directing (memberikan arah), influencing 

(mempengaruhi) dan commanding (memberikan komando atau perintah)
36

. 

Dalam hal ini pelaksanaan adalah sebuah usaha untuk 

menggerakkan anggota-anggota organisasi sesuai dengan tugasnya 

                                                             
35

 Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 376. 
36

 Siagan Sondang, Fungsi-fungsi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 36. 
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masing-masing, dalam hal ini sangat diperlukan sosok pemimpin untuk 

membimbing, mengarahkan, menggerakkan agar bisa mencapai tujuan 

organisasi.  

d. Controliing (Pengawasan/ Pengendalian) 

Kegiatan pengawasan dalam proses manajemen dapat didefinisikan 

(Stoner dan Wankel) sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa semua kegiatan (dalam prosese manajemen) berjalan 

mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan menuju kepada sasaran yang 

harus dicapai
37

. 

Tahap-Tahap Pengawasan  

Hani Handoko membagi proses pengawasan tersebut dalam lima 

tahap sebagai berikut
38

: 

1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) 

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 

4) Pambandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan 

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 

5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.  

  

                                                             
37

 Achmad S. Ruky, Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002),  h. 213. 
38

 Zasri, Op.cit, h. 79. 
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B. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu al-

barakatu (berkembang), al-namaa (tumbuh), at-thaharatu (kesucian), dan 

ash-shalahu (kebaikan)
39

. Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti 

harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk 

disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan 

atau syarat-syarat tertentu
40

.  

Allah SWT berfrman: 

                         

             

Artinya:  “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan 

sucikan mereka dengannya”. (QS. At-Taubah (9): 103).
41

 

 

Zakat menurut UU No. 38. Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang 

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

 

2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan dan Sunnah 

Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari 

                                                             
39

 Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 7. 
40

 Ilyas Supena dan Darmu‟in, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009, 

cet. I), h. 1. 
41

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Jabal, 2010), h. 

203. 
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Allah dan berfungsi sosial. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur‟an 

antara lain: 

a. Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 43 

              

Artinya:  “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 

orang-orang yang ruku‟” (Qs. Al-Baqarah: 43).
42

 

 

b. Al-Qur‟an surat Al-Mu‟minun ayat 1-4 

                       

               

Artinya:  “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) 

orang-orang yang khusyu‟ dalam sembahyangnya, dan orang-

orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan an perkataan) yang 

tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS. 

Al-Mu‟minun: 1-4).
43

 

 

3. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama 

Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan 

manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara 

manusia adalah
44

: 

a. Mensucikan diri dari kotor dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan 

akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi 

dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan 

ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan 

kewajiban masyarakat. 

                                                             
42

 Ibid., h. 7. 
43

 Ibid., h. 342. 
44

 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 

13-14. 
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b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. 

c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika 

melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia 

sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka 

(orang kaya) kepadanya. 

d. Menuju sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang 

satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban 

(musawah), serta tanggung jawab bersama (takaful ijtimaiyah). 

e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta 

keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat. 

f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya 

hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, 

sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. 

4. Pemghimpunan Zakat 

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi 

masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat 

maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi
45

. 

Pada masa Khulafaur-Rasyidin mempunyai petugas khusus yang 

mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang 

mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki 

kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada 

                                                             
45

 April Purwanto, Manajemen Fundrising bagi Organisasi Pengelola Zakat, 

(Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12 
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mustahik (orang yang berhak menerima zakat), ini menunjukkan bahwa 

kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat kedermawanan, tetapi juga 

suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari)
46

.  

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia 

belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam 

(termasuk zakat) diatur dalam ordonantie pemerintah Hindia-Belanda Nomor 

6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak 

mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada 

umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syari‟at Islam. Ketika 

Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan 

menteri agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 

Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan 

zakat
47

. 

5. Penyaluran Zakat 

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau 

jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi 

dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang 

atau kebeberapa tempat
48

. 

                                                             
46

 Didin Hafidhuddin, Op.Cit., h. 126 
47

 Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: 

Idea Press, 2011), h. 14. 
48

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001), h. 185. 
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Allah berfirman dalam Qs. Al-Hasyr: 7 

                      

                             

                            

    

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar diantara kamu, apa yang diberikan 

Rasuk kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Qs. Al-Hasyr: 7).
49

 

 

Ajaran Islam tidak membenarkan konsentrasi kekayaan dan harta pada 

seseorang atau sekelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu 

dilakukakan karena kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan 

banyak orang
50

. 

1. Model-model Pendistribusian
51

 

a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional  

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan 

pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah 

yang dibagikan pada fikir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam. 

 

                                                             
49

 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 546. 
50

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h. 48. 
51

 Arief Mufraini, Op.Cit., h. 54. 
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b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif 

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti 

dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.  

c. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional  

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif 

seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian 

dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka 

lapangan kerja fakir miskin.  

d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif  

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan 

proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.  

2. Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian 

serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan 

zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. 

a. Muzakki dan Harta yang Dizakati 

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban 

mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah nisab 

dan haulnya. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 muzakki adalah orang yang 

atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban 

menunaikan zakat. Syarat wajib muzakki: muslim, berakal, baligh, milik 

sempurna, cukup nisab, cukup haul
52

. 

                                                             
52

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2009), h. 413. 
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b. Mustahik 

Mustahik adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian 

dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan 

penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan 

budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam 

perjalananan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan 

untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan harta zakat tersebut 

kepada para mustahik.  

c. Amil Zakat 

1) Pengertian Amil Zakat 

Menurut Yususf Qardhawi „amilun adalah semua orang yang 

bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan 

pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang 

mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.
53

 

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga 

yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima 

zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian 

menyalurkannya kepada mustahik.Dengan persyaratan sebagai amil 

zakat: Akil balig (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, 

jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas 

keamilan.
54

 

                                                             
53

 Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh 

Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudhin, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa dan 

Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqah DKI Jakarta, 2002, h. 54. 
54

 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana, 2006, h. 188. 
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Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan 

urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan 

penjaganya. Karena Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta 

zakat sebagai imbalan dan tidak diambil selain dari harta zakat.
55

 

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
56

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan tentang pengertian 

amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh  pihak yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan, sampai kepada pendistribusian. 

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak meneriman zakat, 

dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al-

Qur‟an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat At-Taubah 

ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang 

untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan zakat.
57

 

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat 

menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. 
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Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam 

pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus 

memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam. 

Syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:
58

 

1) Muslim, kecuali yang tidak berurusan dengan pemungutan dan 

pembagian seperti sopir atau penjaga gudang. 

2) Mukallaf, orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. 

3) Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Jika masyarakat 

melihat para para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan 

amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada 

lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang 

dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya 

kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah 

tercantum dalam Al-qur‟an surat  

Al-Anfal ayat 27: 

                   

      

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianti 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui. “(QS. Al-Anfal: 27).
59

 

 

Dari ayat diatas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar melarang 

sifat khianat, dan betapa pentingnya sifat amanah. 
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1) Memahami hukum-hukum zakat. 

2) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

3) Bukan kerabat Rasulullah SAW. 

4) Laki-laki, kecuali untuk pembagian kepada janda-janda atau tugas-tugas 

yang membutuhkan ketelitian. 

d.  Merdeka, bukan hamba sahaya. 

1) Sejarah Amil Zakat 

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama 

Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin 

Khattab, sebagai instituisi yang dimobilisir dana dan daya dari umat 

yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan 

harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum 

dhuafa, fuqara, masakin dan umat pada umumnya berdasarkan 

syariah.
60

 

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan 

Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj 

(pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan non-muslim), ghanimah 

(harta rampasan perang), fai. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf 

mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, 

pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.
61

 

Masa Nabi Muhammad suatu tempat yang difungsikan untuk 

kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad 

masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga 
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tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Dimasjid 

pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai 

kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus 

dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan 

harta Negara yang pantas dikumpulkan ditempat itu dan 

membelanjakannya sesuai aturan syari‟at.
62

 

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan negara tidak 

terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta negara itu 

untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa 

ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan 

untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk 

yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. 

Pendapatan negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil 

rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para 

muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme 

pembelanjaan dari pendapat negara pada waktu itu berada pada tahap 

yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal 

tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai 

pemerintahan berada ditangan Khalifah Abu Bakar. 

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintahan 

Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru 

dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi 

kebutuhan belanja negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. 

Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul 
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mal. Akibat penaklukan muslim seperti pajak tanah taklukan. Umar bin 

khattab mendirikan baitul mal lokal di berbagai propinsi. Sejak saat 

itu, sistem administrasi dikembangkan dan negara Islam memiliki 

baitul mal dipusat dan beberapa dilokal. Institusi baitul mal 

memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan 

administrasi, sejalan dengan pemasukan negara yang semakin 

bertambah.
63

 

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman 

Rasulullah SAW dan para sahabat, akan tetapi mengalami 

penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan 

menyalurkan dana-dana zakat, infak, sadaqah dan waqaf atau lebih 

dikenal sebagai organisasi pengelola zakat. 

2) Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia  

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, 

namun belum dikembangkan secara profesional. Lembaga zakat dalam 

perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan 

tersebut antara lain:
64

 

a) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau 

bentuk usaha penghimpunan dana umat kerena terjadi 

penyelewengan atau penyalahgunaan akibat system control dan 

pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar 

zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat. 
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b) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang 

umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang 

idul fitri. 

c) Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan 

dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung 

digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tidak ada bagian 

untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki 

berzakat melalui lembaga. 

d) Terdapat semacam kejemuan dikalangan muzakki, di mana dalam 

periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan 

berbagai lembaga penghimpun dana. 

e) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus 

penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.  

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-

Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang lalu diikuti 

dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan 

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga 

pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang 

dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh 

swasta.
65
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e. Badan Amil Zakat (BAZ) 

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk 

oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah 

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan 

zakat sesuai dengan ketentuan agama. 

1) Pembentukan BAZ 

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, 

sehingga hanya pmerintah yang berhak membentuk BAZ , baik untuk 

tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut 

memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan 

informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan 

wilayahnya masing-masing, yaitu: 

a) Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri 

b) Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor 

wilayah departemen agama provinsi. 

c) Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau 

walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau 

kota, 

d) Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan 

agama kecamatan.  

2) Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ  

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah 

yang memenuhi pesyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih 

lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 
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1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikia, tokoh 

masyarakat, dan tenaga profesional (Pasal 2 Ayat 2). 

Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksana, 

pertimbangan, dan pengawas, yaitu: 

a) Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang 

ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang 

bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi 

pendayagunaan, dan visi pengembangan. 

b) Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil 

ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-

banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota. 

c) Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, 

seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-

banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota. 

d) Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) 

tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama). 

3) Kewajiban BAZ  

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat 

memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: 

a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang 

telah dibuat. 

b) Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan 

keuangan. 

c) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang 
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berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, 

selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. 

d) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. 

e) Merencanakan kegiatan tahunan. 

f) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat 

yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan 

tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan 

mendayagunakan dana zakat keseluruh wilayah Indonesia. 

4) Pembubaran BAZ  

Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, 

apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Mekanisme peninjauan 

ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut: 

a) Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan 

tingkatannya yang telah membentuk BAZ. 

b) Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada 

perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah 

dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru.
66

 

a. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, 

sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat 

telah eksis terlebih dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola 

oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok 
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(kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini telah 

terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal 

lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tidak 

semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan 

mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga 

Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. 

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi 

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atau diprakarsa masyarakat 

dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, 

dan kemaslahatan umat Islam. 

1) Pengesahan dan Pengukuhan LAZ 

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus 

mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan 

ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat 

berikut: 

a) Akta pendirian (berbadan hukum) 

b) Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang berhak 

menerima zakat) 

c) Daftar susunan pengurus 

d) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang 

e) Neraca satu laporan posisi keuangan  

f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit 
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Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu 

harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila 

dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan 

pengukuhan. Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga 

melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi 

LAZ tersebut, seperti dipusat oleh Menteri Agama, didaerah provinsi 

oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama 

Provinsi, didaerah kabupaten/ kota oleh Bupati/ Walikota atas usul 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sedangkan 

dikecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama. 

2) Kewajiban LAZ 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, 

dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus 

dilakukan oleh LAZ, yaitu: 

a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang 

telah dibuat. 

b) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. 

c) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui 

media massa. 

d) Menyerahkan laporan kepada pemerintah. 

3) Pencabutan Pengukuhan LAZ 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat 

ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak 
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melaksanakan kewajibannya.  Mekanisme peninjauan ulang terhadap 

pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan 

secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan 

pengukuhan.  

Dengan demikian, pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat 

menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari 

pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan 

pengumpulan dana zakat.  

Dari sini institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu 

memenuhi beberapa hal:
67

 

a) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang 

bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. 

Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya 

atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh 

masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas 

lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran 

masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik 

harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang 

mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta 

menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang 
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ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat 

Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait. 

b) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang 

bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok 

dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh para ulama fikih antara lain muslim, laki-laki, 

jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain 

yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi 

sebagian syarat-syarat diatas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan 

perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-

lain. 

c) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil 

yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan 

catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas 

walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya 

total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari 

seperdelapan zakat (12,5%). 

d) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah 

atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang. 

e) Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat 

dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperolah 

dari kas pemerintah, hibah, atau sumbangan lain, maka dapat 

diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana 
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tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, 

penyimpanan, dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan 

peningkatan jumlah zakat. 

f) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu 

badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk 

meneladani Sunnah Nabi SAW., dalam melakukan tugas kontrol 

terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan 

bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada ditangannya dan 

bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat 

kecerobohan dan kelalaiannya. 

g) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara 

umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan 

selalu mendo‟akan mereka begitu juga terhadap para mustahik, 

dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan 

solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin 

kepada para mustahik. 

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/ LAZ 

harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata 

kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah 

satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban 

berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syar‟i yang kuat dan jelas 

terdapat dalam Qs. At-Taubah (9): 103. Kedua, transparan. Transparan 

disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk 
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mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para 

muzakki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini 

dapat dilakukan melalui publikasi laporan dimedia cetak, auditable oleh 

Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan 

profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan 

bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa 

entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, 

amanah muzakki tertunaikan, mustahik diberdayakan. 

Ketiga hal di atas, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh 

penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain. Pertama, Aspek 

Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya 

memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat 

lembaga legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, Aspek 

Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling 

berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus 

dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan 

paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kualitas SDM-nya. 

Ketiga, Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang 

baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, 

prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity 

plan, mempunyai lending comitte, memiliki sistem akuntansi dan 

manajemen keuangan, diaudit publikasi, perbaikan terus menerus.
68
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C. Manajemen dalam Islam 

Manajemen syari‟ah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya 

yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syari‟ah yang telah 

tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. 

Bentuk ungkapan manajemen didalam Al-Qur‟an dikelompokkan berbentuk 

mudhari‟ yudabbiru‟ terdapat diberbagai tempat didalam Al-Qur‟an
69

 diantaranya 

dalam surat Yunus ayat 3: 

                           

                              

    

 

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan 

bumi dalam enam masa, kemudian Dian bersemayam diatas „Arsy 

untuk mengatur segala urusan.” (QS. Yunus: 3).
70

 

 

Hakekat manajemen didalam Al-Qur‟an sangat erat kaitannya dengan 

pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri, 

karena pada dasar terbangunnya konsep manajemen disandarkan pada ketiga 

pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan 

manajemen)
71

. 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, 

tertib, dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh 
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dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran 

Islam
72

. 

Karakteristik Manajemen Islam adalah: 

1. Perencanaan  

Dalam Islam, konsepsi perencanaan dengan pelbagai variannya 

dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan 

orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya 

dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini bersandar pada petunjuk Allah 

dalm QS. An-Nahl: 43 

                           

    

Artinya :”Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang yang 

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yakni orang-orang 

yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab) jika 

kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl: 43).
73

 

 

Konsep bermusyawarah yang digunakan dalam setiap pencanangan 

perencanaan urusan perang atau sipil menunjukkan indikasi yang kuat bahwa 

kaum Muslimin senantiasa membuat perencanaan atas segala sesuatu yang 

akan dilakukan. Mereka saling bermusyawarah dan menentukan langkah yang 

terbaik atas persoalan yang sedang dihadapi. Mereka sangat visioner dan tidak 

buta dalam menentukan perencanaan strategis.
74
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2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen untuk menetapkan struktur 

organisasi yang menunjukkan adanya wewenang dan tanggungjawab.  

Wewenang dan kekuasaan Islam tidak pernah menggunakan istilah al-

sultah‟ (wewenang, kekuasaan), sehingga maknanya bisa dibelokkan 

menguasai atau menghukum. Akan tetapi Islam lebih memilih menggunakan 

istilah ulil amri dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 59: 

                       

                         

            

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudaian, yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59).
75

 

 

Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab ini memungkinan 

untuk menentukan aktivitas manajemen yang dijalankan masing-masing 

individu. Aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perlu dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas. Sehingga 

setiap bagian fungsional yang diadakan mengetahui secara jelas  aktivitas dan 

tanggung jawab manajerial yang diembannya. 

Adanya perbedaan level dalam pembentukan struktur organisasi, 

bukan berarti mereka bekerja hanya untuk bagiannya saja, akan tetapi mereka 

                                                             
75

 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 87. 



 50 

adalah satu kesatuan yang saling berkontribusi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
76

 

3. Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah wujud dari apa yang ada pada pernecanaan. 

Pelaksanaan tidak terlepas dari peran pimpinan, yang membuat semua pihak  

yang terlibat dalam kegiatan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan.  

Allah SWT telah mengingatkan kita tentang profesionalisme dalam 

menunaikan pekerjaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Insyirah ayat 7 

yang berbunyi: 

          

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah: 7). 

 

4. Pengawasan  

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen 

yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan 

merupakan fungsi derviasai yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas 

manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa 

sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan 

penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. 

 Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Infithar ayat 10-12: 
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Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-Malaikat) yang 

Mengawasi pekerjaanmu (10). Yang mulia (disisi Allah) dan 

mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) (11). Mereka mengetahui apa 

yang kamu kerjakan (12). (QS. Al-Infithar:10-12).
77

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua amal pebuatan manusia diawasi 

dan dicatat oleh malaikat. Falsafah dasar fungsi pengawasan Islam muncul 

dari pemahaman tanggung jawab individu, amana dan keadilan.  

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai 

Muslim, ia harus berhati-hati dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri 

sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Alah senantiasa mengawasi 

segala aktivtasnya.
78
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