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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan amal ibadah yang agung di dalam Islam. Ibadah zakat 

memiliki hikmah baik kepada yang mengamalkannya maupun kepada orang lain. 

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan kewajiban individu dan hak 

orang lain. Harta zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya, sebagaimana Firman Allah: 

ِقَاِب  َُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسَِٰكنِي َوٱۡلَعَِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوبُُهۡم َوِِف ٱلر  َدَق َما ٱلصَّ إِنَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم َوٱۡلَغَٰرِِمنَي َوِِف سَ  ِِۗ َوٱَّللَّ َِن ٱَّللَّ بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ   ٦٠بِيِل ٱَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (Amil), Para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 

At-Taubah: 60)1 

 

 

Zakat akan memberikan manfaat besar jika dikelola sesuai dengan hukum-

hukum syariat. Apalagi pada saat ini, untuk mengembangkan potensi zakat 

memerlukan manajemen yang baik agar zakat tersebut dapat dioptimalkan 

pelaksanaannya dan diperlukan pengelola yang profesional. Dalam upaya 

optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil 

dalam kelompok delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat) memiliki 

peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya, bahwa sistem zakat akan 

                                                             
1Multazam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2013), 196.  
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banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. 

Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat 

keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik.2  

Abuddin Nata mengatakan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan 

bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat 

memperoleh pekerjaan lain.3 

Studi terhadap sistem administrasi yang ditempuh oleh Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mengumpulkan, menarik, menyimpan dan 

mendistribusikan zakat, nampak bahwa Nabi telah membuat sebuah struktur 

administrasi yang besar untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Dalam 

pendistribusian zakat menuntut ketelitian negara dalam memilih para pegawainya; 

sehingga mereka benar-benar orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, peka 

hatinya dan baik akhlaknya.4 Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghormatan 

terhadap tugas ini, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

ِ ََكلَْغاِزي يف سبيل هللِا َحّتَّ  َدقَِة ِِبلَْحق  ىل بَيْتِِه  الَعاِمُل عىَل الصَّ  5يَْرِجَع ا 

Artinya: “Seorang Amil yang jujur seperti orang yang berperang di jalan Allah, 

sampai dia kembali ke rumahnya” (H.R. at-Tirmidzi) 

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ (Badan Amil 

Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus menerapkan prinsip-prinsip 

                                                             
2M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2012), 192. 
3Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. IV, 162. 
4Hafidz Ahmad ‘Ajjaj al-Karmi, Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam, Pent. Utsman Zahid as-Sidany, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012), 239-240. 
5Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shahih, Kitab Az-Zakat 

Hadis No. 645, (Ttp.: Ath-Thaba’ah Asy-Syafi’iyah, 1395 H), III/28. 
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good organization governance (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, 

amanah. Zakat merupakan salah satu di antara perkara yang agung di dalam Islam 

yang berbicara tentang ibadah sosial. Kewajiban berzakat bagi para muzaki 

memiliki landasan syar’i yang kuat dan jelas. Sebagaimana Firman Allah Ta’ala: 

َُّهۡمِۗ  ُخذۡ  تََك َسَكٞن ل ِ َعلَۡيهِۡمۖۡ إِنَّ َصلَوَٰ
ِيِهم بَِها وََصل  ِرُُهۡم َوتَُزك  َٰلِهِۡم َصَدقَٗة ُتَطه  ۡمَو

َ
ِمۡن أ

ُ وَ    ١٠٣َسِميٌع َعلِيٌم  ٱَّللَّ
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”(Q.S. At-Taubah: 103)6 

Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban 

BAZ/LAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik, 

baik kepada para muzaki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk 

transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, 

auditable oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional. Amil zakat 

merupakan profesi. Oleh karenanya, amil harus profesional yang dicirikan dengan 

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

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

muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan.7 

Berkenaan dengan amil zakat, saat ini Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun lembaga-lembaga lain yang 

menangani zakat dalam melakukan aktivitas mulai dari pengumpulan zakat 

sampai mendistribusikannya mengalami problematika. Hal ini disebabkan karena 

                                                             
6Multazam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 203. 
7M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 197-198. 
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kurangnya amil zakat yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

pada operasionalnya tidak efektif dan tidak efisien dari segi penghitungan dana 

zakat, pembagian dana zakat dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena 

sumber daya manusia (SDM) yang tidak profesional. Ketidakprofesionalan 

tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu perekrutan pegawai yang tidak 

maksimal, kurangnya pengembangan SDM amil zakat, pemberian kompensasi 

yang tidak sesuai UMR, tugas keamilan dijadikan tugas sampingan, serta 

kurangnya integrasi antara amil zakat. Dampak yang ditimbulkan dari 

ketidakprofesionalan pegawai zakat yaitu di antaranya tidak maksimalnya proses 

pengelolaan zakat, dan hal terpenting dari itu ialah tidak maksimalnya dalam 

pengentasan kefakiran serta kemiskinan.  

Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan 

bimbingan kepada umatnya agar mengangkat atau memberikan tugas seorang 

pegawai harus profesional sesuai keahlian yang dimilikinya, kemudian Rasulullah 

juga memberikan bimbingan bagaimana melakukan upaya peningkatan pegawai 

agar ahli dalam bidang pekerjaannya, khususnya dalam persoalan pengelolaan 

zakat yakni menunaikan amanah dalam mengelola hak dan kewajiban umat.  

Penelitian ini secara khusus ditujukan terhadap BAZNAS Provinsi Riau 

dalam meningkatkan profesionalitas amil zakat dengan manajemen yang telah 

diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sebagaimana 

Rasulullah dahulu melakukan bimbingan serta pelatihan untuk para amil zakat, 

sehingga mereka menjadi teladan kesucian, kemuliaan dan ketinggian akhlak serta 
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keahlian dalam bekerja, kemudian mereka siap untuk diutus oleh Rasulullah 

sebagai amil zakat ke berbagai wilayah Negara Islam. 

Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat penting 

artinya bagi organisasi atau lembaga. Dalam perkembangannya, organisasi 

maupun lembaga akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin 

kompleks, dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia  harus dilakukan 

secara profesional oleh departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu human 

resource departement.8 

Penulis mengamati di lokasi  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Provinsi Riau, maka ditemukan fenomena-fenomena di antaranya; 

a) Perekrutan petugas zakat tidak dilakukan dengan maksimal. 

b) Petugas zakat yang kurang berkompeten dalam mengelola zakat. 

c) Waktu kerja yang tidak full time dan kurangnya tingkat kehadiran 

petugas zakat. 

d) Petugas zakat yang merangkap jabatan, baik jabatan intern maupun 

ekstern (tumpang tindih tugas dan tanggung jawab). 

e) Kurangnya jumlah petugas zakat. 

Berdasarkan dari beberapa fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Amil Zakat”. 

                                                             
8Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Kompetitif, (Yogyakarta: 

Gajahmada University Press, 2003), 13. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar (aktivitas) untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb.9 dalam hal ini, upaya 

tersebut merupakan aktivitas Badan Amil Zakat Nasional untuk 

menyelesaikan persoalan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 

pengelolaan zakat, sehingga tercapainya suatu tujuan. 

2. Badan Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang 

berkaitan dengan pemgumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan 

penyaluran harta zakat.10 Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan 

pengelola harta zakat di tingkat Provinsi yang bersumber dari muzakki 

kemudian disalurkan kepada mustahik zakat. 

3. Profesionalitas adalah kemampuan dalam menjalankan pekerjaan yang 

dilandasi keahlian tertentu sesuai bidang pekerjaannya.11 Profesionalitas 

merupakan kemampuan dan keahlian seseorang pada bidang pekerjaan 

tertentu. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan 

permasalahan tersebut di atas adalah bagaimana Upaya Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Profesionalitas Amil 

Zakat? 

                                                             
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), 1595. 
10M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan,195. 
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 1121. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau 

dalam Meningkatkan Profesionalitas Amil Zakat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Akademis 

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca untuk mengetahui 

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam 

Meningkatkan Profesionalitas Amil Zakat.. 

2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi 

bidang keilmuan Manajemen Dakwah. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian-penelitian serupa. 

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini adalah : 

BAB I  Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian 

terdahulu serta kerangka pikir. 

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian,sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data. 

BAB VI Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian. 

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian serta 

pembahasan. 

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


