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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di negara 

berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah 

dan masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki implikasi 

luas terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya 

jika dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara 

keseluruhan. Kemiskinan merupakan akses dari tidak meratanya 

kepemilikan/ alokasi sumber daya yang jumlahnya terbatas di dalam suatu 

masyarakat/ negara. Dalam hubungan ini, terdapat suatu kondisi dimana satu 

orang atau sekelompok orang menguasai lebih banyak sumber daya yang ada 

(surplus) dibanding satu orang atau sekelompok orang lainnya yang 

menguasai sumber daya yang ada dalam jumlah yang relatif sangat kecil. 

Kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab 

orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam 

memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama 

manusia dengan dua tujuan yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di 

dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Secara 

sederhana, hablun minaallah dapat diartikan bahwa seorang muslim harus 

secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdi 

kepada Allah. Sedangkan hablun minannas dapat diartikan bahwa seorang 

muslim mempunyai kepeduliaan dengan orang lain. Kepedulian dengan 

orang adalah keharusan agar  seorang muslim merasa punya tanggungjawab 

untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan. 

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui program 

pemberdayaan secara konseptual melalui empat jalur strategi yaitu perluasan 

kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan 

perlindungan. Strategi perluasan kesempatan ditujukan untuk mencipatakan 

kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin memiliki kesempatan luas 
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dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup. Strategi 

pemberdayaan dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat miskin 

mengambil keputusan dan kebijakan dalam mendapatkan hak perlindungan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang 

yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat 

kepada mereka yang berhak (mustahik). Zakat merupakan salah satu rukun 

Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh 

sebab itu hukum zakat wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat  tertentu seperti shalat, haji dan puasa. Disamping itu, zakat merupakan 

amal sosial kemasyarakatan dam kemanusiaan yang strategis dan sangat 

berpengauh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar 

menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang 

lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. 

Zakat adalah kewajiban spritual bagi seorang muslim yang memiliki 

makna yang sangat fundamental. Dalam Al-Quran  banyak ayat-ayat yang 

menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 26 ayat yang menyandingkan 

kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Dalam surat Al-

Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman : 

               

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

orang-orang yang ruku’. 

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang 

berkecukupan  yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang 

berhak, yakni untuk membrantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun 

zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka 

yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dengan 

delapan asnaf. 

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit 

terwujud apabila tidak ada peran aktif dari muzakki dan pengelola zakat. Para 
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muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-

mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk 

mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat juga dituntut harus profesional 

dan inovatif dalam pengelolaan zakat. Salah satu model pengelolaan zakat 

yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan 

metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat 

dari garis kemiskinan, mereka awalnya dari golongan mustahik kemudian 

menjadi seorang muzakki. 

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapaat 

dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat 

produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal 

untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk 

mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas. 

Potensi zakat di Indonesia sangat besar ketika diberdayakan, tetapi 

semua itu belum bisa terwujud dikarenakan masih banyaknya orang kaya 

yang belum sadar untuk membayar zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia 

sekarang ini banyak dikelola oleh Lembaga-lembaga Zakat swasta, yang 

dulunya pengelolaan zakat hanya di kelola oleh Badan Amil zakat nasional 

(BAZNAS) dimasing-masing kota. Namun sekarang banyak bermunculannya 

lembaga-lembaga amil zakat swasta. 

Di kota Pekanbaru potensi zakat sangat besar, melihat banyaknya 

pengusaha-pengusaha sukses dan orang-orang yang pendapatan ekonominya 

sudah mencapai menengah keatas. Semua itu jika diberdayakan akan 

membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan tidak ada lagi ketimpangan 

sosial. Di Kota Pekanbaru sendiri ada beberapa Lembaga Amil Zakat swasta 

yang beroperasi dengan baik, salah satunya seperti Rumah Zakat Kota 

Pekanbaru yang memiliki program dalam pengelolaan dana zakat. 

Rumah Zakat Kota Pekanbaru merupakan lembaga zakat yang telah 

melaksanakan program pemberdayaan. Salah satu bentuk perogramnya 

adalah pemberian modal usaha kepada kaum dhuafa untuk membantu usaha 
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yang dijalaninya. Program ini dikenal dengan program Senyum Mandiri yang 

memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi usaha kecil. Sejauh ini Rumah 

Zakat telah melaksanakan program pemberdayaan cukup baik dalam 

meningkatkan ekonomi penerimanya dan mengupayakan kaum dhuafa dapat 

menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. 

Dengan adanya program pemberdayaan yang dijalankan Rumah 

Zakat, masyarakat miskin atau kaum dhuafa dapat terbantu, hal ini dapat 

dilihat dari perkembangan kaum dhuafa itu sendiri dalam menjalani 

kehidupan sehari-harinya. Kaum dhuafa yang yang sebelumnya tidak 

memiliki mata pencaharian, kini telah memiliki penghasilan tetap dari usaha 

yang mereka jalani. Dengan adanya program pemberdayaan yang dijalankan 

Rumah Zakat, maka kaum dhuafa yang saat ini menjadi mustahik di Rumah 

Zakat Kota Pekanbaru telah mampu menghidupi kebutuhan keluarganya. 

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut melalui penelitian dengan judul “ Model Pemberdayaan Zakat pada 

Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul Model Pemberdayaan Zakat pada 

Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru, penulis perlu 

mempertegaskan beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata 

kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah 

pahaman terhadap istilah yang terdapat  dalam judul penelitian, maka penulis 

perlu memerikan penegasan pada istilah-istilah tersebut: 

1. Model adalah rencana, reprentasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu 

objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau 

idealisasi.
1
 Pada istilah lain juga dinyatakan model adalah pola, bentuk, 

rencana atau suatu macam yang akan menghasilkan sesuatu.
2
 Sedangkan 

model yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bentuk pemberdayaan 

yang dilakukan Rumah Zakat pada kaum dhuafa. 

                                                         
1
 Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: Amelia, 2006) 

2
 Wirawan, Evaluasi : Teori, Model, standar, Aplikasi, Professi, (Jakarta: Rajawali Pres, 

tth). hlm.79 
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2. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau 

memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas 

terhadap sumberdaya yang berupa:  modal, teknologi, informasi, jaminan 

pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan 

usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan 

kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.
3
 

3. Dhuafa berasal dari bahasa Arab yakni Dh’afan atau Dhi’afan yang bearti 

orang-orang yang lemah atau tertindas. Dalam beberapa ayat Al-Quran 

dhuafa disebut sebagai Mustadh’afin. Diantaranya dalam surah al- Qasash 

ayat 5 yang artinya “dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-

orang yang tertindas”. Secara Harfiah kaum Dhuafa adalah golongan 

manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, 

ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan tiada putus.
4
 

4. Rumah Zakat adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang memfokuskan 

pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf serta  dana filantropi 

mlainnya secara  professional  dengan  menitikberatkan  pada program - 

program pemberdayaan terpadu untuk membangun  kemandirian dan 

pelayanan masyarakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada di atas 

maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Model Pemberdayaan Zakat 

pada Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapaun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui bagaimana 

Model Pemberdayaan Zakat pada Kaum Dhuafa yang dilakukan  Rumah 

Zakat Kota Pekanbaru. 

                                                         
3
 Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Persfektif Kebijakan Publik,  Bandung:  Alfabeta, 2013), hlm. 134 
4
 Drs. Muksin. M.K., S.Ag., M.sc, Menyayangi Dhuafa, (Jakarta. Gema Insani 

Press, 2004) cet: 1 hlm. 11 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan penelitan ini tentang Model Pemberdayaan 

Zakat  pada Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Sebagai sumber pemikiran bagi pengembangan masyarakat ilmu 

pengetahuan pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah dan meningkatkan 

pemahaman serta wawasan penulis dan juga para pembaca tentang 

Model Pemberdayaan Zakat pada Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota 

Pekanbaru. 

c. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Model Pemberdayaan Zakat pada Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota 

Pekanbaru. 

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

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah 

penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 

(enam) bab: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini Berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan      

istilah (bila perlu), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian,  dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

  Bab ini berisikan tentang kajian teoritis, kajian terdahulu, dan 

kerangka berpikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

   Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

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

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis 

data. 
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BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya Rumah Zakat, 

struktur organisasi dan program Rumah Zakat Kota Pekanbaru. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP  

    Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


