BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
LAZISMU Pekanbaru merupakan lembaga yang berkhitmat mengangkat
harkat dan martabat sosial kaum dhuafa’ dengan donasi masyarakat yang terdiri dari
atas Zakat, Infak, dan Shadakah yang halal dan legal, baik yang berasal dari
perorangan dan kelompok, maupun perusahaan dan lembaga. LAZISMU Pekanbaru
dikukuhkan oleh pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal
20 April 2011 dengan penerbitan SK NO.031/KEP/III.0/D/2011 sebagai
perpanjangan tangan LAZISMU pusat yang sudah meraih legalitas sebagai lembaga
Zakat Nasional.1
Perkembangannya LAZISMU Pekanbaru dapat kita lihat dari beberapa
program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Pekanbaru diantaranya adalah
program Bina pendidikan (BIDIK) LAZISMU, yang bertujuan untuk memberikan
pencerahan tentang pemahaman keagmaan dan keislaman kepada msyarakat
khususnya kepada mustahik LAZISMU Pekanbaru..
Kegiatan dakwah Da’i merupakan kegiatan menyampaikan pesan Nilai-nilai
keislaman oleh Da’i ke masyarakat, dakwah sangat penting bagi masyarakat karena
disana bisa mengetahui Nilai-nilai keislaman yang sebenarnya, pelopor sejadi
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dakwah yang yang diakui dunia yang menjadi contoh dunia yaitu Rasulullah SAW
jauh sebelumnya berabad-abad yang lalu telah menyampaikan nilai-nilai islam itu
dengan berdakwah yaitu secara dakwah sembunyi dan terang-terangan.
Selaku seorang muslim yang sejati wajib hukumnya berdakwah kepada
muslim yang lainnya, dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

            
  
Artinya : ‘’Dan hendaklah ada diantara kamu segolonngan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyeru kepada kepada yang ma’ruf dan menceagah
dari yang mungkar, merakalah orang-orang yang beruntung’’( Ali Imran
: 104).2
Permasalahan pemahaman keagamaan umat Islam masih di tandai keadaan
yang variatif.Islam mempunyai banyak dimensi, yaitu mulai dari keimanan, akal,
ekonomi, politik, iptek, lingkungan, perdamaian sampai kehidupan rumah
tangga.Dalam memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut memerlukan
berbagai pendekatan yang dikaji dari berbagai Ilmu.Ilmu yang benar menunjukkan
jalan keimanan dan keimanan yang benar menuju ajaran Islam yang benar.Apabila
pendekatan keagamaan keurang konprehensif, terjadi persepsi yang tidak utuh,
sehingga terjadi kondisi variatif.
Beberapa fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyak kejahatan
yang dilakukan oleh masyarakat menurunnya prilaku baik dan kerusakan ahklak di
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masyarakat semakin hari bertambah kerusakan ahklak prilaku di masyarakat,
perjudian semakin hari semakin bertambah yang miris lagi ketika salah seorang
anggota keluarga meninggal dunia seharusnya anggota keluarga tersebut bisa
memandikan dan mengafankan namun banyak yang tidak paham akan hal demikan,
ini semua kurangnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan yang membuat
nilai-nilai islam itu sirna, dalam hal demikian ada beberapa hal yang menyebabkan
ini terjadi, yaitu masyarakat yang kadang tidak mengetahui Islam secara
komfherensif dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan baik Fikih dan hukum
Agama disebabkan oleh tidak mampu secara materi untuk menempuh pendidikan
yang lebih tinggi, bisa juga karena kurangnya penyampaian nilai-nilah Agama oleh
Da’i ke masyarakat itu sendiri.
Berangkat dari prihatian yang mendalam terhadap perkembangan
pemahaman dan pengalaman Islam kaum Muslimin yang tidak menunjukkan
peningkatan yang signifikan, kalau tidak boleh ditanya stagnan, keadaan tersebut
kalau tidak diantispasi dengan cepat maka akan terjadi degradaasi pemahaman dan
pengamalan Islam khususnya dikalangan masyarakat, maka LAZISMU hadir untuk
penyelesaian hal tersebut, melalui Program Penyaluran dana zakat dan memberikan
pembinaan agama dan kewirausahaan kepada mustahiknya agar mustahik dapat
memahami tingkat keagamaan secara menyeluruh. Baik dalam bidang sosial
maupun ekonomi, untuk bisa mengembangkan diri dan berusaha demi
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meningkatkan taraf hidup. Dan juga tidak kalah penting dapat mengetahui manfaaat
keagaamaan bagi kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat.
Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “Peran
LAZISMU Kota Pekanbaru Dalam Membina Mustahik Di Masjid At- Taqwa
Kota Pekanbaru’’

B. Penegasan Istilah
1. Peran
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.Seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.Kita
selalu menulis kata peran tetapi kita sulit mengartikan dan mendefinisikan peran
tersebut.Peran juga biasa jga disandingkan dengan dengan fungsi. 3Dari
penjelasan peran penulis hanya menfokuskan atau yang dimaksud peran adalah
fungsi dari LAZISMU Pekanbaru dalam membina mustahik zakat di Kecamatan
Tenayan Raya Pekanbaru
2. LAZISMU Pekanbaru
LAZISMU Pekanbaru adalah lembaga amil zakat tingkat Nasional yang
merupakan lembaga nirlaba perhimpuan dan penyaluran zakat, infaq dan
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sedekah profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial
kaum dhuafa’ fakir dan miskin ditengah-tengah kehidupan masyakat.
3. Membina Mustahik
Membina secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi
pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.4 Sedangkan
mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian
mustahik zakat merupakan usaha yang dilakukan dalam memberikan pengajaran
maupun bimbingan demi tercapainya mustahik yang berdayaguna dalam tingkat
ekonominya. Proses pembinaan ini dilakukan di Masjid At-Taqwa Pekanbaru
yang merupakan masjid organisasi muhammadiyah yang mayoritas muslimnya
Muhammadiyah.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Peran LAZISMU Kota
Pekanbaru Dalam Membina Mustahik di Masjid At-Taqwa Kota Pekanbaru’’
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana“Peran LAZISMU Kota
Pekanbaru Dalam Membina Mustahik di Masjid At-Taqwa kota Pekanbaru’’
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2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Akademis
1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan peran
LAZISMU Pekanbaru dalam Membina Mustahik di Masjid At-Taqwa
kota Pekanbaru sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada yang
meneliti hal yang serupa.
2) Penelitian ini juga berguna untuk tambahan rujukan bagi Da’i yang
melaksanakan Misi dakwah terkhusus dengan memanfaatkan lembaga
dakwah.
b. Kegunaan Praktis
Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program
sarjana strata satu(S1) dan untuk memeperoleh gelar sarjana komunikasi
Islam (S.Kom.I) Jurusan Manajemen Dakawah Fakultas dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika penulisan
Kajian 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.
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BAB II : Kajian teori dan kerangka pikir. Bab ini menguraikan fikir yang terdahulu
yang relevan dengan penelitian dan kerangka fikir yang digunakan dalam
penelitian.
BAB III : Metodologi penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data,
validitas data serta teknik analisa data`
BAB IV :Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini terdiri dari sejarah
LAZISMU, program dan visi misi yang ada dalam lembaga tersebut .
BAB V

: Hasil dan Pembahasan. Bab ini menfguraikan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai hasil yang dipaparkan.

BAB VI : Penutup. Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil
penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
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