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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kerangka Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variable yang satu dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan 

fenomena tersebut.
5
 

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka 

teoritis ini penulis akan membahas mengenai Model Pemberdayaan Zakat 

pada Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru. 

1. Pengertian Model  

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan 

suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau 

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

rencana atau suatu macam yang akan menghasilkan sesuatu. 

Secara garis besar model dapat dibedakan atas dua macam, yakni 

model operasional dan model fungsional. Model operasional menggambarkan 

proses dengan cara melakukan pengukuran dan proyeksi kemungkinan-

kemungkinan operasional, baik terhadap luaran maupun faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi jalannya suatu proses. Sementara itu, model fungsional 

berusaha menspesifikasi hubungan-hubungan tertentu di antara berbagai unsur 

dari sesuatu proses serta mengeneralisasinya menjadi hubungan-hubungan 

baru. Model fungsional banyak digunakan dalam pengkajian ilmu 

pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan yang menyangkut tingkah laku 

manusia (behave oral science). 

 

                                                         
5
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2. Pemberdayaan 

a. Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari kata ”daya” yang mendapat awal ber- 

yang menjadi kata “berdaya”. Didalam Kamus Bahasa Indonesia Daya 

artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan 

artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau 

mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan 

terjemahan dari kata empowerment yang berasal dari bahasa inggris. 

Pemerdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Webster 

dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian, yaitu : 

a. To give ability or anable to, yang diterjemahkan sebagai memberi 

kecakapan, kemampuan, atau memungkinkan. 

b. To give power of authority to,  yang berarti memberi kekuasaan. 

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya, 

bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya 

kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam 

pembangunan. 

Word bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk 

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat 

miskin untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan 

pendapat, idea atau gagasan - gagasan serta kemampuan dan keberanian 

untuk memilih sesuatu (konsep, metode, peoduk, tindakan, dan lain - lain) 

yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan 

dan sikap kemampuan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan adalah suatu 

cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu 

menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.
6
 

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat 

mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. 

                                                         
6
 Merdikanto dan Poerwanto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan 

Public, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 28 
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Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi 

memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, 

mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil 

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap 

informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan 

pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu 

merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memiliki kehidupan 

masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung serta 

dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
7
 

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan 

tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. 

Dalam rangka itu pula diperlukan langkah - langkah yang lebih positif 

selain dari yang menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi 

langkah - langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan 

serta membuka akses kepada berbagai peluang yang nantinya akan 

membuat masyarakat semakin berdaya. Pemberdayaan meliputi tiga hal, 

yaitu: 

1. Pengembangan (enabling) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang 

meningkatkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah 

upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan 

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 

2. Memperkuat potensi atau daya (empowerment), perkuatan ini meliputi 

langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan 

serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan 

masyarakat semakin berdaya. 

3. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, 

memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri 

kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 

                                                         
7
 Anwas,Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Jakarta: Gramedia, 2012). hlm. 

49-50 
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Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa 

masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, 

tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri. 

Berdasarkan demikian maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti 

pendekatan sebagai berikut: 

1. Upaya itu harus terarah, harus ditujukan langsung kepada yang 

memerluakan dengan program yang dirancang untuk mengatasi 

masalahnya dan sesuai kebutuhannya. 

2. Harus mengikutsertakan langsung atau dilaksanakan oleh masyarakat 

sasaran. 

3. Menggunakan pendekatan kelompok. 

Konsep pemberdayaan terbagi dalam dua bagian, yaitu : 

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat. 

Pemberian dimaksud selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga 

sebagai modal usaha bagi mereka yang terkendala dengan keterbatasan 

modal dalam berusaha. Dengan diberikan harta zakat dapat 

memberdayakan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Pemberian zakat berbeda-beda sesuai dengan profesi, serta 

kebutuhan masing-masing mustahik 

2. Memberdayakan kaum dhuafa, yakni dengan memberikan sejumlah 

harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka 

yang tidak memiliki keahlian apapun. 

Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta 

zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, 

misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan zakat kepada mereka 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan 

memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam 

sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka 

tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang 

mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan 
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sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka 

dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah bentuk peran 

serta yang baik dari harta zakat. 

b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah 

para fakir. Dengan memberikan  sejumlah harta untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang 

tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan. 

c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang 

memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka 

adalah pegawai zakat dan para muallaf. 

d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat  

untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain 

mereka yang disebutkan diatas. Di antaranya adalah hamba sahaya, 

mereka yang di jalan Allah SWT dan orang yang banyak hutang untuk 

kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian 

harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan 

pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika 

tidak, mereka harus menggatinya dan jika mereka menggunakannya 

kemudian mendapatkan keuntungan, maka semua harta zakat dan 

keuntungan tersebut wajib dikembalikan. 

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari 

pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun yang 

tidak.
8
 

b. Tahap-tahap Pemberdayaan 

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, 

melainkan target masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas 

untuk mandiri, meski dari jauh dijaga tidak jatuh lagi. Dilihat dari 

pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, 

hingga mencapai status mandiri. 

                                                         
8
 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba‟Iy, Ekonomi Zakat, (Jakarta: PTRaja Grafindo 

Persada, 2006). hlm. 84-86 
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Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap. Tahap - tahap 

tersebut yang harus dilalui meliputi: 

1) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan 

peduli sehingga mereka merasa membutuhkan peningkatan kapasitas 

diri. 

2) Tahap kemampuan tranformasi berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan, keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberi 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam 

pembangunan. 

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantar pada kemandirian. 

Pada tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan 

prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada 

tahap ini pihak pemberdaya/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan 

prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses 

pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran mereka kondisi saat itu, 

dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya 

memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 

Tahap yang kedua yaitu merangsang tranformasi pengetahuan dan 

kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan 

belajar efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan 

menjalankan proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan 

keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan 

kebutuhan tersebut, pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan 

peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu hanya sekedar menjadi 

pengikut atau objek pembangunan saja, belum menjadi subjek dalam 

pembangunan. 

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 

intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperluakan supaya 
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mereka dapat membentuk kemandirian. Kemandirian tersebut akan 

ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, 

melahirkan kreasi - kreasi, dan melakukan inovasi - inovasi didalam 

lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka 

masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. 

Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini 

seringkali diduduki sebagai objek pembangunan atau pemeran utama.
9
 

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemberdayaan mengandung makna suatu kemampuan 

atau kesempatan bagi masyarakat miskin agar mampu membangun dirinya 

dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu disini mengandung 

makna berdaya, paham, dan termotivasi. Dengan upaya yang harus diikuti 

dengan tetap memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh setiap 

masyarakat. Jika masyarakat miskin telah berdaya dan mampu untuk 

mandiri, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan 

akan terlepas dari jeratan kemiskinan.  

c. Model - model Pemberdayaan 

Ada beberapa model pemberdayaan yang akan dikemukakan yaitu 

locallity development, social planing, social action dan integrated 

community development.
10

  

1. Pengembangan Lokal (Locallity Development) 

Model pengembangan lokal mensyaratkan bahwa perubahan 

dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan 

partisipasi aktif yang luas disemua spekrtum masyarakat tingkat lokal, 

baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan 

perubahan. Pengembangan masyarakat adalah proses yang dirancang 

untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat 

                                                         
9
 Ambar Teguh Sukistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: 

Gava Media,2004). hlm. 82-84 
10

 Rosmita, dkk, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (Pekanbaru : Unri Press, 

2010). hlm. 33-38 
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bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta 

berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. 

Pengembangan di tingkat desa bersumber  pada satu pandangan 

bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal 

apabila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh 

masyarakat tingkat paling bawah (grassroot) dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan. Tujuan yang ingin 

dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai 

tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yakni mengembangkan 

kemampuan masyarakat dapat berfungsi secara integratif. Tujuan akhir 

tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara-cara kerjasama atas 

dasar atau atas prinsip swakarsa dan menggunakan proses atau prosedur 

yang demokratif sebagai tujuan pokoknya. 

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan ini adalah usaha menciptakan dan pengembangan 

partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. usaha-usaha 

tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat 

terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, 

perumusan kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka 

sendiri. Jadi strateginya ialah mencari cara untuk dapat memotivasi 

warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. 

Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pengembangan itulah 

yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masayarakt 

dengan penuh kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-

tanda perubahan pun sudah tercapai. 

2. Perencanaan Sosial (Social Planing) 

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknik 

terhadap masalah sosial yang subtantif, seperti kenakalan remaja, 

perumahan (pemukiman), kesehatan mental, dan masalah sosial 

lainnya. Selain itu, model ini menganggap betapa penting 

menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang 
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terkendali yakni untuk  mencapai tujuan akhir secara rasional. 

Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dan dalam 

pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk 

melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Partisipasi warga 

masyarakat sangat beragam dan bergantung pada bentuk masalah itu 

sendiri dan variabel organisasional apa yang ada didalamnya. 

Pendekatan ini mensyaratkan bahwa perubahan misalnya, di 

lingkungan industrialisasi yang kompleks memerlukan para perencana 

ahli yang melalui kemampuan teknisnya, serta kemampuan untuk 

memanipulasi organisasi birokrasi yang luas. Juga, dapat membimbing 

dengan cakap proses-proses perubahan yang kompleks. Sebenarnya 

dalam model ini, partisipasi dari seluruh warga masyarakat tidak terlalu 

ditekankan. Akan tetapi, untuk kondisi di Indonesia perencanaan 

partisipatif sebaiknya penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan 

karena ada kecenderungan kebijakan dan program pengembangan 

masyarakat kurang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sasaran atau tujuan utama 

yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, 

menyusun, dan memberikan bantuan-bantuan, baik bersifat materi 

maupun pelayanan-pelayanan yang berbentuk jasa kepada orang-orang 

yang membutuhkannya. Karena itu, yang ingin dikembangkan melalui 

model ini adalah kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahannya melalui usaha-usaha 

yang terencana, terarah dan terkendali. 

3. Aksi Sosial (Social Action) 

Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan 

kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah 

dan sistematis. Juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi 

masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau 

perlakuan yang lebih baik dengan keadilan sosial atau demokrasi. 

Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam 

lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. model aksi sosial 
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ini menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, 

atau dalam hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar 

kebijakan organisasi-organisasi formal. Adapun langkah yang akan 

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu 

adalah menggerakkan golongan-golongan masyarakat tertentu guna 

terlibat aktif dalam mengadakan perubahan-perubahan. Mereka 

dimotivasi untuk bersikap kritis dan akomodatif terhadap kebijakan-

kebijakan pemerintah seperti melalui perundang-undangan atau 

peraturan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah 

sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka 

menaggulangi  masalah yang mereka hadapi sendiri. Berdasarkan 

struktur dan kondisi permasalahan masyarakat dipandang sebagai 

susunan yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat. kelompok-

kelompok tersebut memiliki kekuatan-kekuatan atau status-status 

tertentu. 

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan tersebut adalah mengadakan usaha-usaha yang lebih 

terorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target tertentu. 

Maksudanya melalui tindakan-tindakan yang lebih terorganisir dan 

terarah, golongan-golongan tersebut mampu memperoleh kekuatan dan 

tujuan yang dinginkan. Tindakan-tindakan masyarakat yang terorganisir 

dan terarah, hal ini dapat ditujukan untuk lembaga-lembaga tertentu, 

juga untuk seseorang atau sekelompok orang. Teknik-teknik yang 

kemudian digunakan adalah menggerakkan kelompok masyarakat 

dalam kegiatan yang terorganisir, dan juga menggerakkan masyarakat 

dalam tindakan langsung (direct action) untuk memecahkan 

permasalahan. 

4. Pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated Community Development) 

Model ini menekankan pada beberapa permasalahan 

pembangunan masa lalu yang tidak ditangani dengan baik, yakni : 

pertama, kenyataan situasi dan kondisi antar daerah yang bervariasi 
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(heterogen), direspon dengan kebijakan penyeragaman program dan 

pola penanganannya yang terpusat; kedua, tuntutan aspirasi rakyat 

berbagai daerah yang berbeda-beda, direspon dengan kebijakan yang 

mengedepankan kekuasaan (power) birokrasi; ketiga, kebutuhan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, direspon dengan kebijakan 

pengaturan mekanisme perencanaan yang sangat mekanistik berjenjang 

panjang dari desa ke pusat (bottom up and top-down planning), disertai 

pola pengendalian yang sedemikian ketat; keempat, fungsi kontrol 

publik dalam penyelenggaraan pembangunan, direspon dengan 

kebijakan yang cenderung “menekan” dan ancaman tuduhan subversif; 

kelima, pertanyaan atas keberhasilan dan manfaat pembangunan untuk 

masyarakat, direspon dengan sederetan data statistik dan ketentuan 

administratif-normatif yang lebih mengedepankan keindahan data daya 

serap realisasi fisik dan keuangan proyek. Singkatnya, pada masa itu 

tidak dimungkinkan berkembangnya pemberdayaan masyarakat, yang 

lebih mengedepankan upaya kemampuan masyarakat, memberikan 

tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam siklus manajemen 

penyelenggaraan pembangunan di daerah. 

Pembangunan daerah yang berbasis wilayah dapat didefinisikan 

sebagai pembangunan regional yang berpijak pada “problem focus” dan 

“area focus” dan pengembangan wilayah terpadu dapat didefinisikan 

sebagai pendekatan pembangunan daerah yang pada prinsipnya 

merupakan usaha untuk memecahkan masalah tertentu (problem focus) 

dan di suatu wilayah yang tertentu pula (area focus) secara terpadu. 

Dengan dua fokus tersebut maka kita akan menemukan sebuah wilayah 

dimana intervensi pembangunan akan dilakukan, yang kemudian 

disebut dengan wilayah konsentrasi. Dalam suatu wilayah konsentarsi, 

tentunya ada masyarakat setempat, potensi setempat, kelembagaan 

setempat, sosial budaya setempat, dan nilai-nilai locality lainnya, yang 

kesemuanya itu harus menjadi basis dari pengembangan wilayah. 

Sedangkan “terpadu” dalam konteks ini, merupakan keterkaitan 
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funsional dari aspek keterkaitan fungsional dari aspek lokasi, kegiatan, 

waktu, dan sumber pembiayaan. Dari pemikiran ini kemudian 

melahirkan terminologi spesifik dalam manajemen pembangunan, yang 

kemudian dipopulerkan dengan manajemen pengembangan wilayah 

terpadu, yang mengandung makna bagaimana menggerakkan berbagai 

inputs pembangunan, dari berbagai sumber dan menggiringnya secara 

terpadu ke wilayah konsentrasi yang telah ditetapkan untuk 

memecahkan masalah tertentu yang telah dirumuskan bersama. 

Dalam konteks ini, salah satu reposisi peran yang layak 

dicermati adalah menyangkut pemberdayaan masyarakat, yakni 

“membangun masyarakat” menuju “masyarakat membangun” 

sebagaimana telah ditegaskan di awal. Kemudian hubungannya dengan 

pengembangan wilayah terpadu maka yang layak dicermati dan 

mendapat perhatian adalah sebagaimana menempatkan masyarakat 

sebagai salah satu pelaku utama dalam pembangunan wilayah terpadu 

tersebut. Artinya dalam rangka mengintegrasikan pola pendekatam 

“problem focus” dan “area focus” dalam satu irama yang terpadu. 

Maka, yang terpenting dalam konteks ini adalah bagaimana 

merumuskan dan sekaligus mendorong keterlibatan yang besar dari 

masyarakat dalam proses tersebut. Untuk itu, ada beberapa pokok 

pikiran yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yakni : 

a. Pengembangan berbasis pada potensi wilayah setempat 

Pengembangan wilayah berorientasi pada pengembangan 

potensi setempat (resource-based development). Setiap wilayah 

pada dasarnya memiliki potensi setempat (local resources) yang 

memungkinkannya untuk digali, diidentifikasi, dan dikembangkan 

melalui proses value added dengan teknologi tepat guna. 

b. Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat di wilayah 

setempat 

Pengembangan wilayah beranggapan bahwa dapat 

menggali dan mengembangkan potensi setempat, jika kapasitas 
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atau kemampuan masyarakat di wilayah setempat ditingkatkan. 

Usaha ini dapat dilakukan melalui pendampingan, pengenalan 

teknologi tepat guna, pelatihan, akses modal usaha dan pasar. 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga patisipasi 

masyarakat 

Pengembangan wilayah mendorong proses penguatan 

kelembagaan yang mendorong partisipasi masyarakat. Karena 

masyarakat yang terorganisasikan dengan baik, selain menjadi 

masyarakat yang tertib dan teratur juga akan menjadi masyarakat 

yang lebih kuat jika dilihat dari posisi tawarnya dalam 

menyampaikan aspirasi. Proses partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan hanya akan efektif apabila disertai dengan 

penguatan wadah (kelembagaan) dimana para anggota masyarakat 

dapat saling sharing pemikiran dan melakukan interaksi satu 

dengan yang lain. 

d. Memberikan tanggung jawab secara proposional pada masyarakat 

Pengembangan wilayah menekankan pada anggapan bahwa 

persoalan pengembangan wilayah merupakan tanggung jawab 

bersama (komunitas diluar wilayah maupun komunitas di dalam 

wilayah konsentrasi), dan karena itu harus ada tanggung jawab 

tertentu yang diberikan kepada masyarakat di wilayah setempat 

secara proposional dengan memperhatikan kapasitas kemampuan 

masyarakat. 

e. Melibatkan masyarakat dalam siklus manajemen kegiatan 

pembangunan 

Pengembangan wilayah melalui sistem pengelolaannya 

membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam siklus 

manajemen kegiatan pembangunan wilayah (persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasinya). Pada 

proses persiapan, masyarakat dilibatkan dalam melakukan analisis 

situasi wilayah yang akan dikembangkan. Dalam perencanaan, 
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masyarakat dilibatkan menyusun apa yang dibutuhkan  (aspirasi), 

dan dalam monitoring-evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk 

mencatat kemajuan dan menyampaikan masalahnya serta 

membicarakan bersama dalam evaluasi dimana ada wakil-wakil 

representatif dari masyarakat. 

f. Membuka akses melalui meka nisme interaksi stakeholders 

Pengembangan wilayah memandang penting keterlibatan 

stakeholders pembangunan dan karenanya, dalam harus dibangun 

mekanisme menyangkut bagaimana agar interaksi antar 

stakeholders terjadi. Interaksi antar stakeholders ini setidaknya 

melibatkan empat pilar utama, yaitu : eksekutif, legislatif, 

kelompok mediasi (LSM, perguruan tinggi, private sector dan lain-

lain) serta masyarakat setempat (grass roots). 

3. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Secara etimologi zakat berasal dari kata ”zaka” yang berarti 

berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik.
 
Bahkan arti tumbuh dan 

bersih tidak hanya dipakaikan buat kekayaan, tetapi juga dapat 

diperuntukkan buat jiwa orang yang m enunaikan zakat.
 

Sebab zakat 

merupakan upaya mensucikan dan membersikan diri dari kekotoran sifat 

kikir dan dosa,
 
serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari 

nilai harta pribadi untuk orang-orang yang memerlukan.
11 

Oleh karena itu, 

ketika seseorang sudah mengeluarkan zakat, maka ia telah suci (bersih) 

dirinya dari penyakit kikir dan tamak. 

Sedangkan secara istilah, kendatipun para ulama mengemukakan 

definisi zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, 

akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari 

harta dengan persyaratan tertentu dari Allah SWT yang telah mewajibkan 
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cet. 1, 2006). hlm. 19 
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kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya 

dengan persyaratan tertentu pula.
12

 

Adapun   hubungan   antara   pengertian   zakat   secara   bahasa   

dengan pengertian zakat secara istilah sangat nyata dan erat sekali, 

yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, 

tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan bersih. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 103.
13 

                          

          

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. 

 

Dalam pengertian secara syara‟ zakat mempunyai banyak arti 

yang bisa untuk dipahami, diantaranya :
14

 

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan pada orang-orang yang 

berhak. 

2. Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan 

kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-

syarat tertentu pula. 

3. Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang 

telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk 

mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. 
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 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 401 
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 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 

2006). hlm. 203 
14

 Amiruddin Inoed Dkk, Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil 

Zakat Sumatra Selatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1,  2000). hlm. 8 



 23 

b. Hakikat Zakat 

Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan 

adalah merupakan hak mustahik bukan merupakan pemberian atau 

kebaikan hati orang-orang kaya semata melainkan pemberian dari Allah 

SWT. Dengan kata lainzakat mencerminkan kewajiban orang-orang kaya 

dan hak legal bagi golongan miskin. 

Dengan demikian didalam zakat tidak ada hutang budi, balas budi 

ataupun hina. Hal ini dikarenakan hakikat zakat adalah pemberian dari 

Allah SWT. Menurut Islam seseorang yang kaya tidaklah berlebihan 

kedudukannya disisi Allah dari orang-orang miskin karena hartanya. 

Karena yang membedakannya adalah derajat ketakwaan. 

Zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang 

ada dibumi dan dilangit serta isinya adalah milik Allah SWT dan harta 

yang dimiliki seseorang itu hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT 

semata.
15

 

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang 

pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan 

pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang 

mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta, 

Allah berfirman dalam surat Al- Taubah ayat  34-45:
16
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 M. Syahril Syamsuddin, Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif, 

(Jakarta: UIN Hidayatullah) 
16

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani 

benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah 

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 

pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 

punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah 

harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 
 

Membayar zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang 

menimbun harta. Zakat adalah mengamalkan hukum Islam dengan cara 

memberdayakan harta, menghindari hukuman dan dosa, serta tidak takut 

kurang ketika modalnya kurang karena dipotong untuk zakat. Semua ini 

dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur 

produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan 

penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Untuk memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta 

mengembangkan harta yang sesuai dengan hukum islam, maka 

pemungutan zakat diorientasikan untuk mengembangkan harta, bukan 

menarik modal dari harta secara keseluruhan. Hal itu tidak menjaga 

produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu-waktu 

diperlukan mendadak yang sekarang dikenal dengan pembaharuan 

permodalan.
17

 

Pelaksanaan zakat itu merupakan salah satu usaha untuk : 

a. Membersihkan jiwa muzaki wajib pajak dari pada  sifat-sifat bakhil, 

tamak serta menanamkan  perasaan cinta kasih sayang (solidaritas) 

terhadap golongan yang lemah 
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b. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta 

mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). 

c. Menumbuh kembangkan kekayaan muzaki, sesuai dengan Q.S Al-

Baqaroh ayat 245: 

                         

                

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran 

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-

lah kamu dikembalikan.
18

 

d. Membersihkan jiwa para mustahiq dari perasaan sakit (iri) hati, benci 

dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba 

kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat. 

e. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi  

manusia yang berkemampuan hidup layak.
19

 

c. Hukum zakat 

Hukum zakat adalah wajib „ain dalam arti kewajiban yang 

ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang 

lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakili orang lain. Agama 

islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah 

saturukun fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya 

sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Banyak ayat Al-quran dan 

hadist yang menjadi dalil persyariatan zakat diantara firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah ayat 43:
20
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Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'. 

 

Selanjutnya ayat berikutnya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 38:
21 

                        

                

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, 

demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang 

yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang 

beruntung. 

 
d. Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat 

yaitu orang - orang yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT surat 

At-Taubah ayat 60 :
22

 

                      

                       

        

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. 
 

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak 

menerima zakat ada 8 (delapan) golongan dengan rincian sebagai 

berikut:
23
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a. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau 

memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak dapat mencukupi 

sebahagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk dirinya dang 

tanggungannya. 

b. Miskin yaitu orang-orng yang memiliki pekerjaan yang layak tetapi 

hanya mencukupi sebahagian kebutuhan sederhana saja untuk dirinya 

dan tanggungannya. 

c. Amil yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh masyarakat atau 

pemerintah untuk mengelola harta zakat (megumpulkan, mengutip, 

memagikan, dan menetapkan bagaian penerima zakat). Jika mereka 

menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak berhak 

diberikan bagian dari zakat. 

d. Mu‟allaf yaitu orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih 

dalam keadaan lemah. 

e. Riqab yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya, mereka adalah 

budak dan budak mukatab yang akan membeli diri mereka dari 

majikannya (tuan yang telah menjanjikan akan memerdekakan apabila 

membayar tebusan tersebut). Maka mereka dimerdekakan dengan cara 

mendapat hak dari zakat. Hal ini juga berlaku untuk menebus dan 

membebaskan kaum muslimin yang tertawan di medan perang. 

f. Gharim yaitu  orang-orang yang berhutang, mereka diantaranya adalah 

berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang 

(bukan karena maksiat/nafsu) dan tidak mampu membayarnya. 

g. Fisabilillah yaitu para pejuang  yang berjuang dijalan Allah SWT 

tetapi mencakup semua program yang memberi kemaslahatan pada 

umat bahkan termasuk ilmuan yang melakukan tugas Negara untuk 

kepentingan umat Islam. 

h. Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir)  

yang kehabisan biaya ditegah perjalanan dan ia tidak mempunyai biaya 
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untuk sampai tujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi 

diperjalanannya. 

e. Fungsi Zakat bagi kehidupan Sosial 

Zakat telah ditentukan oleh hukum Islam sebagai dasar 

mengembangkan lahiriah (kemanusiaan). Sifat insan sebelum adanya 

fenomena materi itu kebalikan dari hukum sosialis, kapitali atau komunis 

yang berorientasi pada pengembangan fenomena pada materi saja. Hukum 

Islam telah membatasi sasaran awal zakat sebagai tujuan kemanusiaan 

yang lebih luas lagi yang lebih mendalam serta lebih luas artinya dalam 

peranan zakat sebagai kehidupan sosial. 

1. Zakat dan Realisasi tujuan sosial 

Dengan berdasarkan kaidah pemungutan infak dan hukum 

islam, zakat sangat berperan sekali bagi keuangan islam, yaitu zakat 

dapat merealisasikan tujuan pengembangan sosial, diantaranya : 

a) Pengembangan masyarakat islam secara kolektif, hal itu dengan 

cara memelihara modal yang dimiliki manusia dan menjaga 

prilakuan negatif, kelemahan, dan ketidakberdayaan. 

b) Mengembalikan kemuliaan manusia, menunaikan zakat adalah 

membebaskan dari penghambaan dan membebaskan perbudakan 

dengan cara membebaskan ikatan perhambaannya dan memurnikan 

dari bukti-bukti kehambaan tersebut. 

c) Pengokohan prinsip solidaritas sosal, menunaikan zakat dengan 

tujuan akhirnya tidak hanya untuk kebaikan atau bersedekah yang 

diberikan kepada fakir miskin saja, akan tetapi untuk 

memperkokoh dan berorientasi pada prinsip peningkatan untuk 

berinfak, tafakul sosial untuk memperkuat batas kecukupan bukan 

batas untuk memberikan makanan saja. 

d) Sebagai sandaran kehiduapan sosial, menunaikan zakat pada 

sebagian penerima zakat seperti gharim adalah kebaikan dan 

membantu mereka dan satu sisi memelihara kehormatan mereka 

serta kepercayaan mereka. 
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2. Zakat dan Realisasi Jaminan Sosial 

Dasar jaminan sosial individu dan masyarakat, maka umat 

Islam dapat hidup terjamin, sehingga hidupnya bahagia dan terhindar 

dari hidup sengsara, zakat dapat menjadikan hidup mereka terjamin 

dengan cinta tolong menolong, tidak ada perbedaan status antara si 

kaya dan si miskin, sehingga mampu menciptakan ukhuwwah 

imaniyyah dan mereka pun seperti bangunan yang kokoh. 

Zakat dalam jaminan kehidupan sosial berdasarkan pada bukti 

kehidupan manusia, berorientasi pada kehidupan individu yang tidak 

materialistik, bersemangat, beretika, berilmu, politik, ekonomi, 

peradaban, budaya dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari 

jaminan sosial.
24

 

f. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Dana Zakat 

Ada dua bentuk pemanfaatan zakat antara lain:
25

 

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat hanya diberikan kepada 

seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga berarti 

bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak di sertai target terjadinya 

kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena 

mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orang 

tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat. 

2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai 

target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). 

Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh 

terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila 

permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab 

kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi 

tercapainya kesejahteraan umat. 
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Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga 

yaitu: 

a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak 

ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. 

b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh 

pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya 

tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada 

pengelola ketika pengembaliaan pinjaman tersebut. Jumlah 

pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 

c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak 

boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan 

seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.
26

 

g. Pemanfaatan Dana Zakat 

Menurut Amiruddin pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan 

sebagai berikut:
27

 

1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat 

Dalam distribusi konsumtif disini dapat diklarifikasi menjadi 

dua, yaitu : 

a. Konsumtif Tradisioal 

Yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan 

secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian 

zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul 

Fitri atau pembagian zakat mal untuk fakir miskin yang sangat 

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami 

musibah atau bencana alam. Model ini merupakan program jangka 

pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 

b. Konsumtif Kreatif  

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif 

dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi 
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permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Zakat diberikan 

bukan berupa barang atau alat produksi, akan tetapi diberikan guna 

untuk memenuhi kebutuhan primer yang berhubungan dengan 

pemberdayaan diri manusia. Proses pengkonsumsian dalam bentuk 

lain dari barangnya semula. 

Model pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan 

kepada: 

1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq. 

Sama halnya dengan model distribusi konsumtif tradisional yang 

realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok 

delapan asnaf.  

2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat 

kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada 

pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk 

keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan 

kesejahteraan sosial yaitu pengupayaan renovasi tempat - tempat 

pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah 

dengan lembaga zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan 

pembiayaan, misalnya nikah masal, sunat masal bagi anak - anak 

mustahiq. 

3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan 

SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan 

demokrasi Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan mustahiq, 

baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan  dan 

peningkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimanfaatkan 

untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai 

kesejahteraannya. 

2. Distribusi Produktif Dana Zakat 

Model distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk 

dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat 

yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari mustahiq delapan asnaf. 

Konsep dari distribusi yang dikedepankan oleh sejumlah pengumpul 
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zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, seperti 

infak dan sedekah. 

Dalam pendistribusian dana zakat produktif ini dapat 

diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain: 

a. Produktif  Tradisional  

Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk 

dikembangkan, artinya „ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada 

mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. 

Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat 

secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya 

dengan istilah produktif tradisional. Pemberian dalam bentuk ini 

akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan  kerja  

bagi fakir miskin, seperti : 

1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda 

zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya 

disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba 

dari usaha tersebut. 

2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa 

berkembang biak seperti kambing, sapi, atau kerbau. 

3) Zakat yang diberikan berupa alat kerja atau sarana untuk 

pengrajin seperti alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. 

b. Produktif Kreatif 

Zakat diberikan dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak 

langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad 

al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini 

mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian 

semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu: 

1) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara 

bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. 

2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti 

membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-

lain.  
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Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pemberdayaan zakat 

tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat 

produktif. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan 

keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir 

sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang 

tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan 

kapak sebagai alat kerja.  

Pemberdayaan  Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini 

pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwat 

Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa 

Rasulullah telah memberikan zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan 

atau disedekahkan lagi. 

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan zakat yang bersifat produktif, 

ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam 

bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam 

diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari 

uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan 

fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang 

masa.
28

 

Dengan pemberdayaan zakat yang produktif, tepat sasaran serta 

berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran   dan 

membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat 

derajat setatus kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzaki dikemudian hari. 

Pemberdayaan zakat berfungsi mengecilkan jurang perbedaan antara si 

kaya dan si miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan 

menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin. Sehingga keadaan ekonomi 

fakir miskin atau kaun dhuafa dapat diperbaiki.
29

 Sedangkan menurut Syauqi 

Ismail Syahhatin dalam bukunya al-Zakat, bahwa zakat berfungsi sebagai 

sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-
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kebutuhan individu, dan membrantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini 

zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasional.
30

 

4. Kaum Dhuafa 

Secara bahasa Dhuafa berasal dari bahasa Arab yakni Dh’afan atau 

Dhi’afan yang berarti orang-orang yang lemah atau tertindas. Secara 

Harfiah kaum Dhuafa adalah golongan manusiayang hidup dalam kemiskinan, 

kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan 

tiada putus.
31 

Mereka baru dapat dikategorikan sebagai kaum dhuafa apabila 

dalam kenyataan hidupnya mereka mengalami hal-hal berikut ini: 

Pertama, berada dalam kesulitan ekonomi dan kesengsaraan. Kedua, 

penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja. Ketiga, dalam 

keadaan tidak berdaya baik fisik maupun mental. Dan keempat, dalam 

keadaan tertindas karena terintimidasi, dizalimi, dieksploitasi, atau dijajah.
32

 

Kaum dhuafa yang hidup dalam masyarakat terdiri dari berbagai ragam 

dengan permasalahan sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Penyebab 

mereka termasuk dalam golongan dhuafa adalah: 

1. Karena lemah ekonomi 

2. Hidup mereka bergantung dari belas kasihan orang lain. 

3. Tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan. 

4. Karena menderita atau mendapat musibah yang menimpa diri atau 

keluarga mereka. 

5. Karena tidak mampu lagi mencari rezeki. 

6. Karena tidak memiliki tempat menetap atau yang permanen. 

7. Karena berada dalam tahanan sementara keluarganya dan keluarganya 

dalam keadaan sulit 

8. Karena sudah uzur dan lemah. 

9. Karena kehilangan mata pencaharian. 
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10. Karena penghasilannya rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

keluarganya. 

11. Karena hidupnya bergantung pada alam dan tidak setiap hari mereka 

mendapatkan hasil dari alam tersebut. 

12. Karena kehabisan bekal dalam perjalanan, Ketiga belas, karena hidupnya 

terlantar atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya. 

13. Karena di PHK dan lain-lain.
33

 

Kaum dhuafa yang terdapat dalam masyarakat terbagi dalam beberapa 

ragam yakni sebagai berikut: 

a. Anak yatim, yakni anak yang masih kecil namun sudah menderita 

karena ditinggalkan oleh orang tuanya 

b.  Fakir miskin, yakni dua subjek dari kaum duafa yang dua-duanya 

berada dalam keadaan tidak mampu dan tergolong dalam ekonomi lemah. 

c. Pengemis, yakni orang yang meminta-minta atau orang yang mengharap 

bantuan dari orang lain yang benar-benar lemah ekonominya. 

d. Tunanetra, yakni orang yang mengalami cacat kebutaan yang 

disebabkan kecelakaan atau bawaan dari lahir sehingga mereka tidak dapat 

berusaha. 

e. Kaum Cacat, yakni mereka yang mengalami cacat fisik lainnya baik fisik 

maupun mental walaupun mereka masih dapat berusaha namun 

memerlukan bantuan orang lain. 

f. Ibnu Sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalannya. 

g. Manula, yakni orang-orang yang lanjut usia atau lebih dikenal dengan 

kaum jompo. 

h.  Mualaf, yakni orang yang baru masuk islam dan membutuhkan 

bimbingan secara mental dan termnasuk golongan yang menerima zakat. 

i. Orang sakit, yakni orang yang terkena musibah atau penyakit dan 

ujian dari Allah. 

j. Buruh, yakni kaum yang sehari-hari mengharapkan upah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 
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k. Petani, yakni orang  yang menggantungkan hidup dari hasil bumi atau 

pertanian mereka terutama mereka yang tinggal dipedesaan 

l. Nelayan, yakni golongan orang yang juga bergantung pada alam 

untuk memenuhi kebutuhan hidup.
34

 

Kaum dhuafa adalah orang-orang yang lemah dan tertindas, akibatnya 

mereka mudah diperdaya, dizalimi, dan diperlakukan sewenang-wenang. 

Mereka tentu memerlukan perhatian, bantuan, pertolongan, perlindungan, dan 

pembelaan dari orang lain yang memiliki kelebihan. Misalnya memberikan 

pemberdayaan kepada mereka. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayan tersebut 

adalah: 

a. Membangkitkan harga diri kaum dhuafa, membangkitkan harga diri  ini 

dapat dilakukansepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 

dengan cara mendekatkan diri dan bergaul dengan mereka. Mereka perlu 

mendapatkan perhatian, penghargaan, pujian, kegembiraan, kemuliaan, 

doa, kasih sayang dan lainnya. 

b. Memberikan motivasi, hal ini diperlukan untuk memacu semangat 

berusaha dan bekerja bagi kaum dhuafa. 

c. Memberikan pekerjaan, agar kaum dhuafa dapat keluar dari masalahnya 

mereka perlu diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

d. Memberikan perlidungan dan pemenuhan kebutuhan, yakni dalam bentuk 

perlindungan jiwa, harta, harga diri, hak-hak dan masa depan. 

e. Memberikan pendidikan, yakni kebutuhan dasar mereka untuk 

menanggulangi kebodohan dan keterbelakangan mereka. 

f. Memberikan jaminan dan bantuan sosial, yakni bantuan atau jaminan 

yang dapat dilakukan dengan bantuan zakat, infak, sodaqoh, dan lainya.
35

 

5. Rumah Zakat Kota Pekanbaru 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang organisasi atau pihak yang 

mengelola zakat atau yang lebih dikenal badan atau lembaga amil zakat, perlu 

dipahami dahulu makna dan bentuk zakat itu sendiri. 
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Secara bahasa kata Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka 

yang bearti  berkah,  tumbuh  dan  baik.  Jika  ditunjukan  kepada  sesuatu  

zaka  berarti tumbuh dan berkembang, dan ditunjukan kepada seseorang zaka 

bearti orang itu baik.
36 

Secara istilah fiqih Zakat bearti sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang orang yang 

berhak, disamping itu juga ia bearti mengeluarkan sebagian harta tertentu. 

Zakat terbagi kepada dua bentuk yakni: 

1. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan 

jiwa. Zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur 

(berbuka puasa). Oleh sebab itu zakat fitrah dikeluarkan pada bulan puasa. 

2.  Zakat Mal 

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. 

Dimana harta yang dimaksud harus mencukupi nisab dan haulnya. Adapun 

harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan adalah sebagai berikut: 

a. Emas dan perak 

b. Perdagangan dan perusahaan 

c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan  

d. Hasil pertambangan 

e. Hasil peternakan 

f. Hasil pendapatan dan jasa, dan 

g. Rikaz 

Dari dua jenis zakat tersebut zakat mal merupakan zakat yang bisa 

dikembangkan dan tentunya memerlukan sebuah badan yang mengelolanya 

yakni Lembaga Amil Zakat.  

Rumah Zakat adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang 

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

filantropi  lainnya secara  professional  dengan  menitikberatkan  pada  
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program-program pemberdayaan  terpadu  untuk  membangun  kemandirian  

dan  pelayanan masyarakat. 

Adapun sejarah berdirinya Rumah Zakat di Pekanbaru, pada tahun 

2004 Rumah Zakat berinisiatif untuk membuka cabang di Pekanbaru. Awal 

berdirinya Rumah Zakat tentu membutuhkan bantuan, karena yang lansung 

turun saat itu adalah pendiri yayasan Rumah Zakat, yakni Abu Syauki. Rumah 

Zakat meminta bantuan dengan salah satu tokoh di Riau yaitu Prof. DR. 

Tabrani yang sangat mensupport keberadaan Rumah Zakat di Pekanbaru. 

Salah satu bentuk support beliau yaitu meminjamkan rumah sakit sebagai 

kantor. Saat itu program unggulan Rumah Zakat adalah „Kembalikan Senyum 

Anak Bangsa (KSAB) di program beasiswa dan pembinaan bagi anak-anak 

yang tidak mampu. Saat itu di tahun 2004  peran  kontribusi  relawan  

cukup  banyak  karena  mereka  sebagai  garda terdepan dalam menyalurkan 

program-program di Rumah Zakat. Tentunya juga dalam hal dukungan Rumah 

Zakat juga mendapatkan dana tertentu dari pak Thabrani, beliau membantu 

dalam hal menyantuni anak-anak/orang-orang yang mengajukan permohonan 

beasiswa.
37

 

B. Kajian Terdahulu  

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. 

Adapun penelitian yang hampir sama yaitu  penelitian yang berjudul “ 

Program Pemberdayaan Kaum dhuafa di BAZ Provinsi Riau” yang diteliti 

oleh  seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA 

RIAU yang benama Dedi. Dalam penelitiannya ini hanya terfokus kepada 

program - program pemberdayaan yang dilakukan BAZ Provinsi Riau. Hasil 

dari penelitian ini yaitu Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang dilakukan 

BAZ Provinsi Riau sudah cukup baik, dengan adanya upaya pemberian 

penguatan pengetahuan dan pendidikan, motivasi dan dorongan, pemberian 

penguatan pemenuhan kebutuhan, pemberian bimbingan dan arahan, bantuan 
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usaha atau pekerjaan dan pengawasan terhadap program yang telah dilakukan. 

Sedangkan peneliti sendiri lebih terfokus kepada pemanfaatan dan zakat 

dalam memberdayakan kaum dhuafa, dengan adanya model pemberdayaan 

yang mengarah kepada usaha produktif. 

Penelitian dengan judul “Starategi Rumah Zakat dalam Pemberdyaan 

masyarakat di Kota Pekanbaru” yang diteliti oleh mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU yang bernama Nurul Hidayah. 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahnnya yaitu  bagaimana Startegi 

Rumah Zakat dalam Pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru. Pada 

penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa strategi Rumah Zakat dalam 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari terlaksananya pemberdayaan 

dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD), yaitu proses 

pemberdayaan melalui progam terintegrasi sesuai dengan karakteristik 

wilayah dan waktu tertentu. Yang menjadi perbedaan dengan peneliti sendiri 

yaitu pada penelitian ini terfokus kepada startegi yang dilakukan Rumah Zakat 

dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peneliti sendiri lebih terfokus 

kepada bentuk pemanfaatan dan zakat pada kaum dhuafa. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka fikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian 

teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafiran terhadap penelitian 

ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat 

abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat diukur dilapangan. 

Adapun indikator-indikator yang dapat dilihat dari model 

pemberdayaan zakat pada kaum dhuafa adalah sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan melalui bantuan modal usaha  

b. Pemberdayaan melalui bantuan sarana usaha 

c. Pemberdayaan melalui pembinaan 

d. Pemberdayaan melalui pelatihan 

 


