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ABSTRAK 

 

Nama : Sry Lestari Dewi 

Nim : 11544204309 

Judul : Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan 

Shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Perwakilan Riau. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa apa saja tugas atau peran 

relawan dan seberapa berperan Relawan dalam suatu Lembaga Zakat khususnya 

dalam penghimpunan zakat, infak dan shadaqah. Penelitian ini dilakukan di 

Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Relawan dalam 

penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah. Adapun tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran relawan dalam 

penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah. Informan dari penelitian ini 

berjumlah lima orang, tiga dari pengurus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Perwakilan Riau, dua orang dari Relawan yang ada pada LAZ IZI Perwakilan 

Riau. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui obseravsi, wawancara, 

dan dokumentasi, serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran relawan dalam 

penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada LAZ IZI Perwakilan Riau, 

yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi, ini dilakukan dengan memasukan surat 

permohonan ke instansi-instansi, melalui seminar, menjadi sponsor di acara orang 

lain, dan penyebaran brosur-brosur ataupun presentasi langsung ke jamaah. 

Kedua, melakukan penggalangan dana, ini dilakukan di event-event tertentu, 

gerai-gerai dan juga pada masjid. Tiga, mengedukasi zakat, dialukan dengan 

beberapa metode yaitu metode game zakat, presentasi langsung, menyebarkan 

brosur-brosur, phonseling dan juga melalui media sosial. Empat, melakukan 

evaluasi,dilakukan dengan dibagi menjadi empat bagian yaitu: evaluasi harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. Lima, membuat laporan, ini dilakukan melalui 

kertas formulir setoran zakat (FSZ), dilakukan penacatatn langsung didepan 

muzakki ketika melakukan akad pembayaran zakat, infak, dan shdaqah, juga 

melalui aplikasi dan website yang ada pada Lembaga. Dan relawan menjalankan 

perannya masih memakai kebijakan lembaga.
 

 

Kata kunci: Peran, Relawan, Penghimpunan, ZIS 
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ABSTRACT 

 

Name : Sry Lestari Dewi 

Student Reg. No : 11544204309 

Title : The Role of Volunteers in Collecting Zakat, Infak, and  

Shadaqah Funds in Zakat Collector Institution (LAZ) of 

Inisiatif Zakat Indonesia (Indonesian Zakat Initiative) 

Riau. 

 

This research is motivated by the fact that what are the duties or roles of 

volunteers and how important the volunteers are in an Zakat Institution especially 

in collecting zakat, infaq and shadaqah. This research was conducted at the Amil 

Zakat Institution of the Indonesian Zakat Initiative (IZI) Riau. The problem in this 

study is how is the role of volunteers in collecting zakat, infaq and shadaqah 

funds. The purpose of this research is to know the role of volunteers in collecting 

zakat, infaq and shadaqah funds. Informants from this study are five people, three 

from the management of the Indonesian Zakat Initiative (IZI) of Riau, two from 

the volunteers at IZI of Riau. The method of data collection is done through 

observation, interviews, and documentation. Data are analyzed with descriptive 

qualitative methods. The results show that there are several roles of volunteers in 

collecting zakat, infaq and shadaqah funds at LAZ IZI of Riau, namely: The first 

is conducting socialization.  This is done by submitting application letters to 

agencies through seminars, becoming sponsors at other people's events, and 

distributing brochures or presentations directly to worshipers. The second is 

fundraising. This is done at certain events, outlets and also at the mosque. The 

third is  zakat education done by several methods, namely the zakat game method, 

direct presentation, distributing brochures, and socialization through social media. 

The fourth is conducting an evaluation. This is carried out by dividing it into four 

parts namely: daily, weekly, monthly, and yearly evaluations. The fifth is making 

a report.  This is done through the zakat deposit form paper (FSZ), recorded 

directly in front of muzakki when making a zakat, infaq, and shdaqah payment 

agreement. It is also conducted through applications and websites available at the 

Institute. Basically, volunteers carrying out their roles still base on institutional 

policies. 

 

Keywords: Role, Volunteers, Collection, ZIS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan 

Negara yang sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun 

kesejahteraan umat terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, 

setidaknya terdapat tiga aspek yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban 

zakat. Pertama, aspek moral dan psikologis, pada segi ini diharapkan zakat 

dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya yang memiliki 

kecenderungan cinta harta. Kedua, aspek sosial, dalam hal ini zakat bertindak 

sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan 

masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya yang akan 

bertanggungjawab sosial yang dibebankan agama kepada mereka. Dan Ketiga, 

aspek ekonomi, disini zakat di fungsikan untuk mencegah penumpukan harta 

pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam 

masyarakat.
1
 

Zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di Indonesia saat ini telah dikelola 

oleh organisasi pengelola zakat yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yang dibentuk oleh organisasi masyarakat dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah non structural sesuai dengan 

keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Baznas memiliki tugas dan fungsi 

untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) 

pada tingkat Nasional. Hal ini juga didukung dengan adanya aturan 

pengelolaan zakat baik pada LAZ maupun BAZNAS yang telah tertera pada 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2
 

Perkembangan organisasi pengelola zakat dari tahun ke tahun semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan  kualitas para amilnya yang berbanding 

                                                             
1 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: 

Kencana, 2012), 111 
2
 Undamg-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, 

Pasal 5, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau, (Pekanbaru, Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau, 2016), 4 
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lurus dengan pendapatan yang diperoleh dan tingkat kesadaran kaum muslim 

dalam menunaikan kewajiban zakat. Semakin banyak organisasi pengelola 

zakat maka semakin banyak pula dana yang terkumpul. 

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan (fundraising) dan 

pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Fundraising  

dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya 

dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun 

pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 

operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan 

tujuan dari lembaga tersebut.
3
 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan Lembaga Amil Zakat yang 

melakukan pengumpulan dana sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat 

Pemerintah. Pengumpulan dan penyalurannya dilakukan oleh kantor Inisiatif 

Zakat Indonesia disetiap provinsi dan kota di Indonesia. Agar pengelolaan 

bekerja secara maksimal, untuk pengumpulan dilakukan oleh seluruh kantor 

cabang berdasarkan penyebaran kantor cabang dan penyalurannya dengan cara 

melaksanakan program kemanusiaan dan bantuan bagi daerah yang kurang 

mampu.  

Inisiatif Zakat Indonesia cabang Riau adalah salah satu cabang dari 

Inisiatif Zakat Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Timur. Sebagai 

kantor cabang, segala operasional yang dilakukan sesuai dengan kebijakan 

yang ada pada kantor pusat. Segala kegiatan yang dilakukan Inisiatif Zakat 

Indonesia cabang Riau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pusat. 

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah 

melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat kepada masyarakat 

secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan 

media. Sehingga dengan ini peran suatu relawan dalam suatu lembaga zakat 

sangat dibutuhkan baik dalam mensosialisasikan ataupun mengumpulkan dana 

ZIS. Karena dengan adanya mereka dapat memperluas jaringan sosialisasi 

                                                             
3
 Anies SM Basalamah, Akuntansi Zakat, Infaq dan Sodaqoh, (Depok: Usaha Kami, 

2005), 17 
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zakat agar masyarakat (muzakki) tertarik dalam membayar zakat. Relawan 

disini adalah beberapa kelompok ataupun organisasi yang ingin membantu 

para fakir miskin yang ada (mustahiq), namun mereka tidak memiliki 

kemampuan  untuk memberikan sesuatu (dana) sebagai donasi. Kelompok 

atau organisasi seperti ini dapat menjadi sukarelawan dan pendukung lembaga 

zakat meski tidak menjadi donator, karena lembaga zakat dan kelompok 

tersebut memiliki tujuan sama yaitu untuk membantu para fakir miskin 

(mustahiq). Kelompok seperti ini diperlukan untuk membantu sebagai pemberi 

kabar informal pada meraka yang memerlukan. 

Seperti pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia yang juga memakai jasa 

Relawan dalam pengumpulan dan penyalurannya dana ZIS, Termasuklah pada 

IZI cabang Riau. Semenjak terbentuknya Inisiatif Zakat Indonesia cabang 

Riau, pada tanggal 1 januari 2016, dalam penghimpunannya selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dan hal ini juga tidak lepas dari peran 

relawan yang kebanyakan dari golongan mahasiswa. 

Berdasarkan uraian yang tertera diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui fakta apa saja yang menjadi tugas atau 

peran relawan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan 

shadaqah dan seberapa berperan relawan dalam suatu lembaga zakat, 

khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Perwakilan Riau.  Maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan Judul “Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak 

dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia 

Perwakilan Riau”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Relawan Dalam 

Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada Lembaga Inisiatif 

Zakat Indonesia Perwakilan Riau”.  Penulis perlu mempertegas beberapa 

istilah dalam beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci 

yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman 
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terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu 

memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut : 

1. Peran 

Peran adalah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia 

sebagai makhluk sosial yang diharapkan menjalankan perannya sesuai 

tuntutan yang melekat pada kedudukan tersebut.
4
 Dalam penelitian ini, 

yang penulis maksud peran adalah apa saja tugas atau kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan para relawan LAZ IZI Perwakilan Riau, berupa dalam 

membantu sosialisasi, penggalangan dana, edukasi, dan evaluasi serta 

membuat laporan dana. 

2. Relawan 

Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara 

sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk 

menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau 

gaji atas apa yang telah disumbangkan.
5
 

Jadi relawan yang dimaksud disini adalah mahasiswa-mahasiswi 

yang pernah magang di LAZ IZI Perwakilan Riau dan yang ingin 

membantu lembaga dalam melakukan kegiatan-kegiatan lembaga 

khusunya dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah di LAZ 

IZI Perwakilan Riau. 

3. Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana (fundraising) adalah serangkaian kegiatan 

penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan 

hukum. Dan juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon 

donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan 

sebagian hartanya.
6
 Dalam penelitian ini, yang dimaksud penulis adalah 

                                                             
4 Taufiq Effendi, Peran, (Tangerang Selatan: LotusBooks, 2013), 5 
5
PNPM Mandiri Perkotaan, Manajemen Relawan: Modul Khusus Komunitas, (tt,: 

Departemen Pekerjaan Umum, tth), 12 
6
 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising, (Jakarta: Kementrian 

Agama RI, 2012), 30 
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relawan hanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan penghimpunan/ 

pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat. 

4. Zakat, Infak dan Shodaqoh 

Zakat merupakan kata dasar dari kata zaka yang berarti berkah, 

tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, 

tumbuh, berkah dan terpuji.
7
 

Secara bahasa infak artinya hal menafkahkan, membelanjakan. 

Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan 

sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan 

yang diperintahkan ajaran Islam.
8
 

Sedekah merupakan kegiatan mengeluarkan sesuatu untuk 

membantu kepentingan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang 

benar.
9
 Dalam penelitian ini potensi zakat, infak dan shadaqah cukup besar 

di Indonesia sehingga sangatlah diperlukan relawan-relawan dalam 

membantu lembaga zakat untuk mengembangkan pengelolaan zakat 

khususnya pada penghimpunan/pengumpulan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran 

relawan dalam penghimpunan  dana zakat, infak dan shodaqoh di Inisiatif 

Zakat Indonesia Perwakilan Riau? 

 

  

                                                             
7
 Mursyidi,  Akuntansi Zakat Kontemporer”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 

75 
8
 Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2008), 109-110 
9
 S. Tabrani, Mukjizat Sedekah,  (Jakarta: Bintang Indonesia, 2009), 109 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran relawan dalam 

penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

1) Penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah yang ingin 

mengetahui mengenai peran relawan dalam penghimpunan dana 

zakat, infak, dan shodaqoh di inisiatif zakat Indonesia perwakilan 

riau. 

2) Penelitian ini sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga 

zakat untuk  mengetahui peran relawan dalam penghimpunan dana 

zakat, infak, dan shodaqoh. 

3)  Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan 

memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang 

Manajemen Dakwah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian-penelitian yang sama. 

2) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan   

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II :  Kajian konsep, kajian terdahulu dan kerangka pikir. Bab ini 

menguraikan kajian konsep, kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, waktu dan lokasi, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV : Gambaran umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum 

terbentuknya lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), sejarah 

berdirinya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI),  Tujuan 

berdirinya Lembaga Inisiatif zakat Indonesia (IZI), visi dan misi 

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan struktur 

kepengurusan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Perwakilan Riau, program kerja lembaga Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) perwakilan Riau. 

BAB V  : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini uraian tentang peran 

relawan dalam penghimpunan zakat, infak dan shadaqah di 

lembaga amil zakat inisiatif zakat Indonesia (IZI) perwaakilan 

Riau. 

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai 

peran relawan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan 

shodaqoh di lembaga inisiatif zakat Indonesia (IZI) perwakilan 

Riau. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Peran dan Relawan 

a. Peran 

Dalam bahasa Inggris, peran disebut role, yang diartikan 

actor‟s part; one‟s task or function. Actor‟s part atau lakon yang harus 

dimainkan oleh seorang aktor sesuai dengan alur cerita yang dibuat 

itulah peran.
10

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran diartikan 

sebagai pemain sandiwara atau film, dan tukang lawak pada 

permainan makyong. Namun KBBI menambahkan keterangan pada 

kata peran sebagai “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dimasyarakat”.
11

 

Biddle dan Thomas dalam buku Taufiq Effendi, menyebut 

peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku 

yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya, dalam 

keluarga, perilaku diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, sanksi 

dan lain-lain. 

Menurut Edy Suhardono dalam bukunya, makna kata peran 

dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelesan 

historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan 

drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau 

Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karaterisasi yang 

disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas 

drama. 

Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu 

sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan 

                                                             
10

 Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap:Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Solo: 

Buana Raya, 1999), 490 
11

 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi 3, 854 
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seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur 

sosial. 

Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, 

menyebutkan bahwa peran seorang actor adalah suatu batasan yang 

dirancang oleh actor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam 

satu “penampilan/unjuk peran” (role performance). Hubungan antara 

pelaku (actor) dan pasangan laku perannya (role partner) bersifat 

saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu 

peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.
12

 

Menurut sosiolog Ralph H Turner dalam buku Taufiq Effendi, 

mengatakan bahwa kategori peran dilihat dari sudut pandang status 

khusus seseorang dimasyarakat (seperti dokter), kedudukan informal 

dalam hubungan interpersonal (seperti ayah), dan yang berkaitan 

dengan nilai-nilai khusus seseorang dalam masyarakat (pahlawan).
13

 

Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa harapan tentang 

perilaku-perilaku yang pantas, yang sebenarnya ditentukan oleh 

seseorang yang mempunyai peranan tertentu. Peranan adalah 

keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan 

orang lain untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Dalam teorinya 

Biddle Thomas membagikan peristilahan dalam teori peran dalam 

empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

1) Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

4) Kaitan antara orang dan perilaku
14

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan peran adalah suatu 

kedudukan (status) yang memiliki hak dan kewajiban yang dilakukan 

                                                             
12

 Edy Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), 3 
13

 Taufiq Effendi, Peran, (Tanggerang Selatan: Lotus Books, 2013), 6 
14

 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial,  (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 

135 
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seseorang dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada 

yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. 

b. Relawan 

Relawan adalah seseorang yang secara sukarela 

menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk 

menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah 

atau gaji atas apa yang telah disumbangkan. Sedangkan pekerjaan 

kerelawanan (volunteer work) adalah segala bentuk bantuan yang 

diberikan secara sukarela untuk menolong orang lain. Menjadi relawan 

adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan 

masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap 

sebuah visi tertentu.
15

 

Ada 5 analisa kebutuhan Relawan, yaitu: 

1) Jangka Pendek, tidak secara langsung berhubungan dengan 

organisasi maupun tujuannya, tapi cenderung menjadi kelompok 

Relawan atau individu-individu dengan waktu yang terbatas. 

Mereka menginginkan tugas yang jelas sesuai waktunya yang 

pendek dan termotivasi untuk pencapaian tujuan individual atau 

profesioanal.  

2) Jangka Panjang, berhubungan dengan organisasi dan cenderung 

untuk menetap dalam periode waktu yang lebih lama. Mereka 

termotivasi oleh organisasi, membaur, dan mengenali tujuan 

organisasi. 

3) Remaja dan Pemuda (umur 18-35), remaja dan pemuda dapat 

menjadi relawan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

dikemudian hari diharapkan dapat berorientasi jangka panjang 

dengan pendekatan sebaya, mereka dapat saling 

mengkomunikasikan dan menjadi sumber informasi tentang 

gerakan dan pengalaman mereka. 

                                                             
15

 PNPM Mandiri Perkotaan, Manajemen Relawan: Modul Khusus Komunitas, (tt,: 

Departemen Pekerjaan Umum, tth), 12 
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4) Diatas umur 35 tahun (termasuk manula dan pensiunan), orang 

yang lebih tua mempunyai pengakuan dalam banyak komunitas 

dan dapat berperan sebagai penasehat dan pembimbing kepada 

yang lebih muda. Mereka mempunyai komunikasi antar generasi 

yang baik. Orang yang lebih tua banyak dalam jumlah, sehinga 

sebagai relawan mereka mempunyai pengalaman, keahlian, dan 

berpendidikan. 

5) Lingkungan sosial, kebudayaan, dan ekonomi, keputusan faderasi 

Internasional, pada pelaksanaan General Assembly ke 12 Tahun 

1999, untuk menganalisa situasi terkini, status relawan dan 

identifikasi area dimana dibutuhkan perubahan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada yang membutuhkan.
16

 

Dilihat dari pola pelaksanaannya, ada tiga pola kerelwanan 

yang saat ini berkembang: 

1) Kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak 

dikoordinir oleh lembaga atau organisasi tertentu. Aktivitas ini 

banyak berlangsung di masyarakat, namun sulit untuk diukur 

ataupun diteliti karena dianggap sebagai kegiatan rutin harian. 

2) Kegiatan kerelewanan yang dikoordinir oleh kelompok organisasi, 

atau perusahaan tertentu, namun bersifat insidentil atau dilakukan 

secara tidak kontinyu. Misalnya kegiatan bakti sosial dan donor 

darah dalam rangka ulang tahun lembaga atau perusahaan. 

3) Kegiatan kerelewanan yang dikelola kelompok atau organisasi 

secara professional dan kontinyu. Pola ketiga ini ditandai dengan 

adanya komitmen yang kuat dari relawan (baik tertulis maupun 

lisan), untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan, adanya 

aktivitas yang rutin dan kontinyu serta adanya divisi atau 

                                                             
16

 Ulla Nuchrawaty Usman, Pedoman Manajemen Relawan: KSR-TSR, (Jakarta: Palang 

Merah Indonesia, 2008), 20-23 
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organisasi yang khusus merekrut dan mengelola para relawan 

secara professional.
17

 

Kesehatan, keterampilan, kepuasan hanya sedikit dari 

banyaknya manfaat yang bisa didapat dengan menjadi relawan seperti 

diungkapkan psikolog Ratih Ibrahim dalam acara yang digelar 

Nutrifood 'Berbagi Inspirasi, Aksi Nyata Membangun Indonesia' pada 

Rabu (5/8/2015). 

1) Melayani orang lain sama dengan melayani diri sendiri pada saat 

bersamaan. 

Tanpa disadari pada saat menjadi relawan sama dengan 

melayani orang lain. Ketika mampu membuat seseorang lain jadi 

bahagia, rasa bahagia pun muncul pada diri kita. 

2) Membangun hubungan dengan orang lain 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang senang 

menjalin relasi dengan orang lain. Ia akan sehat jika berhubungan 

dengan makhluk hidup lain apalagi manusia. Tapi ketika dirinya 

menutup diri terhadap manusia lain ini artinya jiwanya sakit. 

3) Menambah keahlian dan keterampilan 

Semakin sering membantu orang lain sesuai dengan 

keahlian yang kita miliki makin mahirlah kita dalam bidang 

tersebut. Ratih mencontohkan seorang dokter yang menjadi 

relawan yang melakukan bedah bibir sumbing. "Kalau di klinik dia 

mungkin hanya melakukan 3-4 pasien, tapi saat menjadi relawan ia 

melakukan pembedahan pada puluhan pasien. Tentu saja hal ini 

membuat ia makin jago dalam menangani hal tersebut," ungkap 

psikolog lulusan UI ini. 

4) Belajar sesuatu baru 

Menjadi relawan itu seperti mencari jodoh, mencoba jadi 

relawan di sana atau di sini. Ada banyak hal. Hingga akhirnya 

                                                             
17

 PNPM Mandiri Perkotaan, Manajemen Relawan: Modul Khusus Komunitas, (tt,: 

Departemen Pekerjaan Umum, tth), 12 
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merasa nyaman dengan sebuah tempat menjadi relawan. Nah pada 

saat menjadi relawan kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang 

baru. Hal ini 'memaksa' kita untuk belajar hal baru. 

5) Menyenangkan dan memberi kepuasan 

Ketika mampu melakukan sesuatu yang positif untuk orang 

lain akan membuat kita bahagia. 

6) Baik untuk pikiran 

Siapa yang tidak senang disapa, diajak berbicara, dengan 

orang lain. Hal ini mampu membuat pikiran kita jadi bahagia. 

7) Meningkatkan kesehatan 

Kesehatan fisik akan tercipta dengan menjadi relawan, asal 

benar-benar didasari tanpa pamrih. Orang-orang yang bahagia sel-

sel tubuhnya tumbuh degan baik. Hal ini membuat seseorang jadi 

jarang sakit.
18

 

Ada beberapa jenis program relawan berdasarkan kegiatannya, 

yaitu: 

a. Relawan administarsi 

Yaitu relawan yang menyangkut catat-mencatat/surat-menyurat 

yang sifatnya lebih formil dan merupakan bagian dari suatu kesatuan 

unit yang harus dijalankan agar dapat mencapai tujuan. 

b. Relawan edukasi 

Yaitu kegiatan relawan yang melibatkan kegiatan ajar 

mengajar, dan juga meliputi penyuluhan spesifik mengenal topic 

tertentu untuk memberikan pemahaman terhadap isu yang terjadi 

dalam lingkungan tersebut serta memberikan solusi aplikatif sekaligus 

membudayakannya kepada mereka.  

                                                             
18

 Psikolog Ratih Ibrahim dalam acara yang digelar Nutrifood, Berbagi Inspirasi, Aksi 

Nyata Membangun Indonesia, pada Rabu (5/8/2015). Artikel diakses pada kamis, 20 desember 

2018 pukul 13.30 dari https://www.liputan6.com/health/read/2287581/catat-ini-7-manfaat-

menjadi-jadi-relawan 

https://www.liputan6.com/health/read/2287581/catat-ini-7-manfaat-menjadi-jadi-relawan
https://www.liputan6.com/health/read/2287581/catat-ini-7-manfaat-menjadi-jadi-relawan
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c. Relawan konservasi 

Yaitu kegiatan relawan yang menyangkut pelestarian 

lingkungan seperti binatang dan tumbuhan. Kegiatan ini 

menitikberatkan permasalahan titik kepunahan suatu spesies dalam 

bentuk penangkaran atau eksplorasi lebih jauh untuk meneliti 

ekosistem tertentu. 

d. Relawan humanis 

Yaitu kegiatan yang meliputi aksi kemanusiaan yang lebih 

mendalam seperti penyelamatan pengungsi dan rumah sakit, 

masyarakat daerah rawan dan terpencil, anak-anak kurang beruntung, 

korban bencana alam, epidemic penyakit menular, sampai penjaga 

perdamaian. 

e. Relawan acara 

Yaitu kegiatan relawan yang bersifat jauh fleksibel dan 

seasonal karena hanya diadakan dalam waktu-waktu tertentu oleh 

suatu pihak, dan tentunya bersifat lebih professional karena 

menyangkut program kerja dari suatu lembaga atau organisasi 

korporat yang lebih besar.
19

 

Dalam organisasi badan keswadayaan masyarakat (BKM), 

relawan berfungsi untuk mempercepat terjadinya proses 

penanggulangan kemiskinan dimasyarakat. Dan bertugas membantu 

orang lain dan menjalankan misi sebagai agen perubahan/pembaharu 

dimasyarakat. Adapun peran relawan dalam organisasi BKM yaitu: 

refleksi kemiskininan, pemetaan swadaya, pembangunan BKM, 

pengembangan KSM (kelompok swadaya masyarkat), penyusunan 

perencanaan jangka menengah (pjm), pemeliharaan KSM, pelaksanaan 

program, monitoring dan evaluasi, serta kemitraan dengan pihak lain.
20

 

                                                             
19

https://www.youthmanual.com/post/yuk-kenali-jenis-jenis-program-relawan-

berdasarkan-kegiatannya, diakses pada tanggal, sabtu 5 januari 2019. 
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Sedangkan peran relawan zakat dalam penghimpunan dana ZIS, 

menurut Abu Daud, salah satu karyawan bagian divisi kemitraan/ 

penghimpunan LAZ IZI Perwakilan Riau: 

1) Sosialisasi, seperti melalui phonselling, gerai-gerai, ritel atau 

jemput zakat, dan sosial media. 

2) Menggalang dana, yaitu dilakukan pada event-event atau acara-

acara tertentu, meninggalkan kotak infak di masjid-masjid dan juga 

pada gerai-gerai. 

3) Edukasi, dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur, pamphlet-

pamflet, media sosial dan phonselling. 

4) Selain itu relawan juga berperan dalam evaluasi karena dari 

evaluasi para relawan mengetahui mana program yang berhasil atau 

tidak berhasil. 

5) Relawan juga berperan dalam administrasi, karena lembaga juga 

membutuh salah satu tenaga relawan untuk menghitung uang yang 

terkumpul dan membuat lapoaran dana yang terkumpul melalui 

web dan aplikasi lembaga.
21

 

Menurut Nurani Galuh Savutri dalam buku modul khusus 

komunitas relawan mengatakan bahwa relawan memiliki peran 

penting dalam (1) Filantropi, (2) Fundraising, (3) Kaderisasi (4) 

Peningkatan akuntabilitas lembaga, (5) Sebagai penghubung antara 

lembaga dan public.
22

 

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa peran relawan dalam 

penghimpunana dana ZIS di sesuaikan pada LAZ IZI Perwakilan Riau, 

adalah: 

 

 

 

                                                             
21 Abu Daud selaku Karyawan Bagian Kemitraan di LAZ IZI Perwakilan Riau 

(Wawancara, 5 maret 2019) 
22
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1) Membantu dalam sosialisasi 

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti 

upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, 

dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
23

 

Sedangkan menurut Joko Suyanto dalam bukunya 

menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu konsep umum yang 

bisa dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui 

interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan 

bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat 

penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.  

Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang 

ditujukan untuk memberitahu, membujuk dan mempengaruhi 

masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang 

dihasilkan.
24

 

Jadi, sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk 

menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat 

dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan 

masyarakat. Sosialisasi biasanya disebut dengan pemasaran atau 

dakwah. Walaupun tiga istilah tersebut memiliki penekanan makna 

yang berbeda, namun, memiliki orientasi tujuan yang sama, yakni 

untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat 

agar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sosialisator.
25

 

2) Membantu melakukan penggalangan dana 

Menggalang dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua 

tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donator bahwa 

ada kebutuhan penting yang akan dipenuhi melalui kegiatan. Jika 

donator sependapat bahwa kebutuhan itu penting, dan perlu 

dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu, dan jika donator 

                                                             
23 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi 3, 1085 
24

 Joko Suyanto, Gender dan Sosialisasi, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), 13 
25
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17 

 

 

sependapat bahwa organisasi/lembaga tersebut sedang melakukan 

yang berarti untuk mengadakan perubahan, dan jika lembaga 

tersebut dapat menunjukkan kepada donator bahwa dukungan dari 

mereka dapat membuahkan hasil yang baik lagi, maka akan mudah 

meminta mereka untuk memberi sumbangan.
26

  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan pengumpulan/penggalangan adalah proses, cara, perbuatan; 

mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan.
27

 Dan yang 

dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu 

keperluan, biaya, pemberian, hadiah, derma.
28

 

3) Membantu dalam edukasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan edukasi adalah pendidikan.
29

 Edukasi atau biasa disebut 

pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

secara formal maupun tidak formal yang membawa perubahan 

yang diinginkan dalam perilaku manusia.
30

 

Edukasi bertujuan untuk mengembangkan segala potensi 

bawaan manusia secara integral, simultan, dan berkelanjutan agar 

manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam 

kehidupan guna mencapai kebahagiaan dimasa sekarang dan masa 

mendatang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa  edukasi zakat/pendidikan 

zakat adalah suatu proses pembelajaran atau memberikan 

pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat 

atau donator/muzakki, dengan metode-metode yang telah 

dirancang oleh lembaga. Edukasi zakat ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 

                                                             
26 Michael Norton, Menggalang Dana, Terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor 
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zakat, infak dan sedekah dan begitu berpengaruhnya dalam 

kehidupan manusia. 

4) Melakukan evaluasi 

Evaluasi merupakan proses yang sitematis dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari 

sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam 

rangka pembuatan keputusan.
31

 

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan 

sesuai dengan objek evaluasinya. Ada beberapa fungsi dan tujuan 

evaluasi, menurut Worten, Blaine R dan James R. Sanders 

mengemukakan tujuan evaluasi yaitu memberikan informasi yang 

dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijaksanaan dan 

keputusan, menilai kurikulum, memonitor dana yang telah 

diberikan serta memperbaiki program. Sedangkan menurut 

Crawford tujuan dan fungsi evaluasi yaitu, untuk mengetahui 

apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah  tercapai dalam 

kegiatan, untuk memberikan objektifitas pengamatan terhadap 

prilaku hasil, untuk mengetahui kemampuan dan menentukan 

kelayakan serta untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang 

dilakukan.
32

  

5) Membantu dalam membuat laporan dana  

Laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan 

data informasi, serta merupakan alat komunikasi yang di dalamnya 

terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi dari fakta-faka 

atau keadaan-keadaan yang telah diselidiki. Hal tersebut 

memberikan arti bahwa suatu laporan berkaitan dengan suatu 

penyelidikan, penglihatan, pengamatan, dan penelitian dari suatu 

keadaan yang kemudian diperoleh data informasi yang relevan. 

                                                             
31
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Selanjutnya, data informasi tersebut diolah dan ditulis menjadi 

suatu laporan.
33

 

2. Konsep Penghimpunan 

Dalam setiap lembaga zakat ada tiga kegiatan utama yang akan 

dilaksanakan yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian. 

Ketiga kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lain yang tetap harus 

diatur agar dapat bersinergi dan berjalan beriringan dengan kegiatan 

lainnya.  

Penghimpunan dana dalam kamus Indonesia-Inggris adalah 

fundraising, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut Fand-

Raiser, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, 

penghimpunan, penyerahan. 

Menghimpun dana merupakan suatu proses, menggalang dana 

bukan berarti sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan 

meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang 

membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, 

dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan 

hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.
34

 

Urgensitas fundraising (penghimpunan dana) menjadi kebutuhan 

sebuah lembaga sosial tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aktivitas fundraising 

menjadi urgen sebab menentukan bagi lembaga sosial itu sendiri. 

Misalnya, pertama, aktivitas fundraising menentukan hidup matinya 

sebuah organisasi/lembaga. Kedua, aktivitas fundraising dapat 

mengembangkan sebuah organisasi/lembaga. Ketiga, fundraising mampu 

mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Keempat, aktivitas 

fundraising menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil 

programnya. Kelima, aktivitas fundraising dapat membangun 
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konstituen/keanggotaan lembaga. Keenam, aktivitas fundraising dapat 

meningkatkan kredibilitas atau image lembaga.
35

 

Substansi fundraising menurut Suparman dalam buku Miftahul 

Huda, dapat diringkas pada tiga hal, yaitu motivasi, program dan metode. 

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, 

keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk 

mengeluarkan sebagian hartanya. 

Adapun substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari 

implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat 

mampu bergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. 

Sedangkan substansi fundraising berupa metode pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect). Pertama, metode langsung (direct fundraising), yaitu 

metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan 

partisipasi donatur secara langsung. Kedua, metode tidak langsung 

(indirect fundraising), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-

teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara 

langsung. 
36

 

Adapun langkah-langkah untuk persiapan rencana strategis 

mobilisasi dan panggalangan sumber-sumber dana/daya sebuah lembaga 

adalah: 

a. Rencana program jangka panjang atau rencana strategis 

b. Anggaran jangka panjang untuk rencana strategis 

c. Menetapkan skala prioritas program 

d. Membangun skenario penggalangan sumber lembaga 

e. Tujuan fundraising 

f. Strategi fundraising 

g. Identifikasi sumber-sumber daya/dana 

h. Membuat tim kerja dan rencana kerja 
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i. Pemantauan hasil kerja 

j. Evaluasi dan rencana kedepan
37

 

3. Konsep Zakat, Infak, dan Shodaqoh 

a. Zakat 

1) Pengertian Zakat 

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah 

satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa 

Arab dari akar kata Zaka yang mengandung beberapa arti seperti 

membersihkan, bertumbuh dan berkah.
38

 

Menurut bahasa (lughat), zakat berarti: tumbuh, 

berkembang, kseuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti 

membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam (syara‟), 

zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang 

tertntu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan 

kepada golongan tertentu.
39

 

Menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu 

yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut 

syariat Allah SWT.
40

 

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan 

bahwa: lafadh zakat diambil dari kata “zakah” yang berarti 

kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, 

karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abu Hasan al-wahidi 

mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, 

serta menyuburkannya.
41

 

Sedangkan definisi zakat menurut empat mazhab adalah 

sebagai berikut: 
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a) Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang 

khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada 

yang berhak menerimanya (mustahiq), jika telah sempurna 

kepemilikannya dan mencapai haul (setahun) kecuali pada 

harta tambang dan pertanian.  

b) Mazhab Hanafi, mendefiniskan zakat dengan menjadikan 

sebagian harta yang khusus dari harta dari harta tertentu 

sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara‟, 

untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. 

c) Mazhab Syafi‟I, zakat merupakan nama atau sebutan yang 

disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) 

atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan 

cara yang khusus. 

d) Mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari 

harta tertentu untuk diberikan kepada segolongan tertentu pada 

zakat tertentu pula. 

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi 

yang berbeda akan tetapi pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa 

zakat adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertntu, yang 

Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan 

kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu 

pula.
42

 

Berdasarkan pengertian diatas maka zakat mempunyai 

fungsi  sebagai beikut: 

a) Membersihkan jiwa muzakki 

b) Membersihkan harta muzakki 

c) Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi 

meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial 

ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun 
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perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sector 

ekonomi lemah. 

d) Fungsi Ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama 

nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah 

SWT.
43

 

2) Dasar Hukum Zakat 

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang 

lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa 

menunaikan zakat. Hukumnya wajib „Ain (kewajiban individu) 

bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditetapkan syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur‟an 

dan as-Sunnah serta berdasarkan Ijma‟ Ulama.
44

 

Beberapa ayat al-Qur‟an yang menunjukan kewajiban 

berzakat salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 

yang berbunyi: 

                 

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

beserta orang-orang yang ruku'.”
45

  

Ayat di atas menegaskan bahwasanya setelah Allah 

menyeru kepada Bani Israil tentang iman, kemudian Allah 

memerintahkan kepada mereka agar mendirikan shalat untuk 

membersihkan jiwa. Allah juga memerintahkan agar menunaikan 

kewajiban zakat. Sebab, jenis ibadah ini merupakan manifestasi 

rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada 

mereka, sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antar 

manusia.
46
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Dan juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 110  Yang 

berbunyi: 

                   

               

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan 

kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, 

tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. 

Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan.”
47

  

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah zakat 

berdampingan dengan perintah shalat. Sebab, didalam shalat itu 

terdapat perbaikan sikap jiwa individu, dan didalam zakat terdapat 

hikmah perbaikan bagi masyarakat.
48

 

Adapun salah satu sabda Rasulullah tentang kewajiban 

zakat adalah yang berbunyi: 

ُبِِنَ اإِلْساَلُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَُمًَّدا َرُسوُل اللَِّه ، َوِإَقاِم 

 الصَّاَلِة ، َوِإيَتاِء الزََّكاِة ، َواْلَْجِّ ، َوَصْوِم َرَمَضانَ 

Artinya: “Islam dibangun atas lima sendi: Bersaksi bahwa tiada 

tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul 

Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, 

dan berpuasa dibulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan 

Muslim)
49

 

Adapun Ijma‟ Ulama mengatakan bahwa zakat adalah 

wajib untuk dilaksanakan. Tidak ada satupun bantahan terhadap 
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kewajiban ini, orang yang mengingkari kewajibannya dipandang 

kafir atau murtad. Abu Bakar pernah memerangi kaum murtad 

yang tidak mengeluarkan zakat, dan para sahabat sependapat 

dengan Abu Bakar, bahkan mereka ikut bersamanya untuk 

memerangi kaum murtad tersebut.
50

 

3) Macam-macam Zakat 

Dalam ketentuan hokum Islam ada dua macam zakat, yaitu: 

a) Zakat Fitrah dalam bahasa Arab disebut zakat al-fithri yang 

dinamakan juga zakat al-nufus. Disyari‟atkan pada tahun kedua 

Hijriah, ketika diwajibkan puasa ramadhan kepada umat Islam. 

Fithri secara bahasa berarti membuka/membelah. Jadi, zakat 

fithri adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan 

Ramadhan. Pengertian yang lebih spesifik tentang zakat fithri 

adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada 

bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan 

bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan 

makanan pokok untuk sehari pada hari raya „Idul Fithri.
51

 Zakat 

fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat „Ied, namun ada pula 

yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan 

puasa. Bukan dikatakan zakat firah apabila dilakukan setelah 

shalat „ied.
52

 

b) Zakat Mal (zakat harta), adalah zakat kekayaan, artinya zakat 

yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu 

sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, 

investasi merupakan sumber dari kekayaan.
53

 

Adapun jenis harta yang wajib dizakati dalam zakat mal 

adalah: 
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(1) Hewan ternak 

(2) Hasil pertanian 

(3) Emas dan perak 

(4) Harta perniagaan 

(5) Hasil tambang 

(6) Barang temuan (rikaz) 

(7) Zakat profesi
54

 

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang 

wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. 

Artinya jenis-jenis zakat sebagaimana disebutkan diatas, masih 

dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan 

dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.
55

 

4) Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri 

oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 yang 

berbunyi: 

                          

                  

          

 

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 
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Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”
56

  

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak 

menerima zakat itu secara beurutan adalah sebagai berikut: 

(1) Orang fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta untuk 

menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut 

disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah, seperti 

orang tua jompo dan cacat badan. 

(2) Orang miskin, adalah orang yang tidak memiliki harta untuk 

kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari 

nafkah, hanya penghasilannya saja tidak mencukupi bagi 

kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan 

keluarganya. 

(3) Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa 

yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, 

memelihara, membagi dan mendayagunakannya. 

(4) Muallaf, secara leksikal berarti orang yang dijinakkan hatinya 

untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah 

orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa 

pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu 

memerlukan dana. 

(5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak; baik dengan 

membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau 

memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari 

perbudakan. 

(6) Gharimin, ialah orang-orang yang dililit oleh hutang dan tidak 

dapat melepaskan dirinya dari jeratan uang itu kecuali bantuan 

dari luar. 

(7) Fii sabilillah (dijalan Allah), secara arti kata sabilillah itu 

berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz fii yang 
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mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan 

agama Allah. Dalam waktu perang “dalam jalan Allah” 

diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam 

peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti 

segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.  

(8) Ibnu sabil, ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan 

bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam 

perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya 

kecuali dengan bantuan dari luar.
57

 

5) Syarat-syarat Zakat 

Dalam ketentuan hokum Islam ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta 

yang dipunyai oleh seorang muslim. Adapun syarat-syarat terebut 

adalah sebagai berikut: 

(1) Kepemilikan yang penuh 

(2) Berkembang 

(3) Mencapai nisab 

(4) Melebihi kebutuhan pokok 

(5) Bersih dari hutang 

(6) Telah mencapai haul
58

 

Selain itu zakat juga mempunyai beberapa syarat wajib dan 

syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah 

muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, 

mencapai nisab dan haul. Sedangkan syarat sahnya, juga menurut 

kesepakan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.
59

 

6) Pengertian Infak dan Shadaqah 

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 

sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut 
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terminology syari‟at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari 

harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang 

di perintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak 

mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu 

(8 ashnaf), infak boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan 

orang yang mengeluarkan infak disebut  munfiq.
60

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah 

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar 

zakat untuk kemaslahatan umum. 

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. 

Menurut terminology syari‟at, pengertian shadaqah adalah 

pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan 

terbuka yang tidak ditentukan, baik jenis, jumlah maupun 

waktunya. Sedangkan orang yang memberikan shadaqah disebut 

mushoddiq.
61

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, shadaqah adalah 

harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha 

diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 

Sebenarnya pengertian infak dan shadaqah sama saja 

termasuk juga hokum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika 

infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti 

lebih luas dari sekedar materi, misalnya senyum itu merupakan 

shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika 

seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, 

sangat dianjurkan sekali untuk berinfak dan bershadaqah. 
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Adapun dasar hokum infak dan shadaqah adalah salah 

satunya terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 195 dan 

Al-Munafiqun ayat 10: 

                     

         

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
62

  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum 

Mukminin agar menginfaqkan harta mereka dijalan jihad untuk 

menyiapkan perbekalan serta melarang mereka meninggalkan infak 

dan jihad, maka itu sama dengan orang yang menjatuhkan diri 

sendiri kedalam kebinasaan. 

                           

                        

Artinya:  “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada 

salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya 

Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 

(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk 

orang-orang yang saleh?”
63

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan 

umat Islam untuk mensedekahkan hartanya bagi orang-orang yang 

berhak menerimanya. Dan ayat itu juga menjelaskan penyesalan 

                                                             
62 QS. Al-Baqarah [2]: 195 
63 QS. Al-Munafiqun [28]: 10 



31 

 

 

orang-orang kikir yang tidak mau mensedekahkan hartanya dimasa 

hidupnya. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain. 

Adapun penelitian lain yang hampir sama tapi berbeda adalah sebagai berikut: 

Pertama, “Optimalisasi peran kerja unit pengumpul zakat dalam 

penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah di Baznas Kabupaten 

Kepulauan Meranti” yang di teliti oleh Apri Zuliana, seorang mahasiswi 

jurusan ekonomi syariah, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam 

Negeri (UIN) SUSKA Riau. Penelitian ini mengangkat permasalahan untuk 

mengetahui apakah  peran kerja upz dalam penghimpunan dana zis sudah 

optimal atau belum. Dan adapun kesimpulan yang di dapat adalah optimalisasi 

peran kerja UPZ dalam Penghimpunan dana ZIS di Baznas Kepulauan 

Meranti belum Optimal karena seluaruh dana zakat yang ada di Kepulauan 

Meranti itu di serahkan kepada kesadaran seluruh pegawai negeri sipil (PNS) 

dan Instansi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membayar zakatnya di 

potong dari gaji pegawai sebanyak 2,5% sehingga ada juga PNS dan Instansi 

yang tidak mau membayar zakat tersebut. 

Kedua, “Peran lembaga amil zakat, infak, shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Kota Pekanbaru dalam membina Mustahik di Masjid At-Taqwa 

Kota Pekanbaru” yang teliti oleh Darusman, seorang mahasiswa jurusan 

manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, Universitas Islam 

Negeri (UIN) SUSKA Riau. Penelitian ini mengangkat masalah tentang peran 

LAZISMU Kota Pekanbaru dalam membina mustahik di Masjid At-Taqwa 

Kota Pekanbaru. Adapun kesimpulan yang di dapat adalah LAZISMU sangat 

berperan penting dalam membina mustahik zakat di Masjid At-Taqwa Kota 

Pekanbaru.  

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan kedua penelitian ini 

adalah, penulis penelitian yang pertama lebih membahas tentang optimalisasi 
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peran kerja UPZ dalam penghimpunan dana ZIS. Penulis penelitian yang 

Kedua, lebih membahas tentang peran LAZISMU dalam pembinaan mustahik. 

Sedangkan penulis  lakukan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya 

yaitu peneliti lebih membahas tentang peran Relawan dalam penghimpunan 

dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Untuk kedua penelitian terdahulu, 

kedua peneliti membahas peran dari lembaganya, sedangkan penulis 

membahas peran relawan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah merupakan konseptual mengenai bagaimana 

suatu teori berhubungan diantara berbagai factor yang telah di identifikasikan 

penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pikir peneliti harus 

menguraikan konsep atau vairiabel penelitiannya secara lebih perinci. Dalam 

menguraikan kerangka pikirnya, peneliti tidak sekedar memfokuskan pada 

variabel penelitiannya saja tetapi juga harus menghubungkan konsep 

penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi.
64

 

Untuk lebih memahami dilakukan dengan kerangka pikir sistematis 

yang meliputi sebagai berikut:  

Bagan 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang peran relawan dalam penghimpunan dana zakat, 

infak dan shadaqah di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau 

merupakan penelitian lapangan dan termasuk jenis penelitian  deskriptif, yaitu 

suatu penelitian dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki.
65

 

Sedangkan pendekatan yang  digunakan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti 

dengan menggambarkan objek penelitian secara detail. Menurut Bogdan dan 

Taylor yang dikutip dalam Tohirin, mendefenisikan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang terlihat dari prilaku yang diamati.
66

  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasinya di 

wilayah provinsi Riau, Kabupaten Kota Pekanbaru, Jalan Paus, Perumahan 

Vila Permata Paus Blok B No. 2. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan 

setelah proposal ini di seminarkan pada bulan Februari-Agustus 2019. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber data penelitian (responden).
67

  Terkait dengan penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara dan survei langsung kepada para 

informan penelitian.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, 

publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi.
68

 Data sekunder juga 

berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data 

primer.
69

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis 

yang sangat membantu penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Penelitian tentang Peran Relawan Dalam Penghimpunan Zakat, Infak, 

dan Shadaqah pada Lembaga IZI Perwakilan Riau. Menggunakan informan 

penelitian sebanyak 5 (orang). Adapun informan tersebut terdiri dari 1 

informan kunci yaitu kepala kantor IZI Perwakilan Riau, 2 informan di bidang 

penghimpun dan 2 relawan IZI. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa cara 

yaitu: 

1. Observasi. Menurut Karl Wick dalam Mahi M Hikmat, mendefenisikan 

observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme 
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sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
70

 Observasi penelitian ini dilakukan 

dengan cara mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan 

diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

Peran Relawan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada 

lembaga IZI Perwakilan Riau. Adapun yang di observasi adalah para 

relawan pada lembaga IZI perwakilan Riau. 

2. Wawancara. Menurut Soehartono dalam Mahi M Hikmat, wawancara 

adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden oleh peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
71

 Proses interview 

(wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang 

peran relawan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada 

lemabag Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. 

3. Dokumentasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan 

dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang 

berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.
72

 Untuk memperoleh data 

dokumentasi yang diperlukan untuk melengkapi hasil wawancara dan 

observasi terkait dengan Peran Relawan dalam penghimpunan dana zakat, 

infak dan shadaqah pada lembaga IZI Perwakilan Riau. 

 

F. Validasi Data 

Validasi data adalah kebenaran dan keabsahan instrument penelitian 

yang digunakan.
73

  Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data 
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yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.
74

 

Salah satu paling penting dan mudah dalam uji keabsahan penelitian 

adalah dengan melakukan triagulasi. Triagulasi data digunakan sebagai proses 

memantapkan derajat kepercayaan dan konsistensi data, serta bermanfaat juga 

sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Ttigulasi menurut Mantja dalam 

buku Imam Gunawan, dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi 

metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode 

yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan. Trigulasi mencari 

dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan 

meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah 

tersedia.
75

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Elvinaro Ardianto, menyatakan 

bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik 

hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
76

 penarikan kesimpulan 

merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 

dengan berpedoman pada kajian penelitian.
77

  

Teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang 

lain. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga 

sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang 

baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi 

Islam modren di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat 

(PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam. IZI dipisahkan 

(spin-off) dari organisasi induk yang semula hanya berbentuk unit pengelola 

zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru  yang mandiri 

berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. 

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekat yang 

kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang ontetik. Dengan fokus 

pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih 

sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan ril dan 

pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning 

lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas  program yang tinggi, 

proses bisnis yang efisien dan modren, serta 100% shariah compliance sesuai 

sasaran ashnaf dan maqashit (tujuan) syariah.
78

 

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru 

pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat 

No.23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan 

peraturan pemerintah turunanya. Yayasan IZI kemudian menempuh proses 

yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk memperolah  izin operasional sebagai lembaga amil zakat. 

Melalui proses yang panjang dan berliku, kurang lebih 13 bulan setelah 

kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara 

resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala 

nasional melelui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 
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tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang 

menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI sebagai 

penerus visi dan misi pengelolah zakat yang telah dirintis oleh PKPU 

sebelumnya selama lebih dari 2 windu. 

Core volue IZI dalam berkhidmat bagi ummat-sesuai kemiripan pelafalan 

namanya adalah “mudah” (easy). Tagline yang diusungnya adalah 

“Memudahkan, Dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang 

memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, 

insha Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat 

sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang 

program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para 

mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam 

mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.
79

 

Adapun legalitas atau dasar hukum LAZ IZI yaitu:
80

 

1. Akta Pendirian: Nomor 1, (10 November 2014) 

2. SK Kemenkumham: Nomor AHU-09418.50.10.2014, (21 November 

2014) 

3. SK LAZNAS: KMA, Nomor 423 Tahun 2015, (30 Desember 2015) 

4. Izin Domisili: Nomor 59/5.16.1/31.75.04.1004/071.562/2016, (23 Juni 

2016) 

5. NPWP: 71.552.298.3-005.000 

 

B. Visi dan Misi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah 

sebagai berikut: 

VISI 

Menjadi lembaga zakat prefessional terpercaya yang menginspirasi 

gerakan kebijakan dan pemberdayaan. 
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MISI  

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan 

dana zakat. 

2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip 

kemandirian. 

3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, 

dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan 

nilai-nilai yang dianut. 

4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi 

yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah. 

5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, 

dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan 

efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, 

regional, dan global.
81

 

 

C. Program LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Beberapa program-program utama IZI yaitu:  

1. IZI  To Success 

IZI To success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI 

dibidang ekonomi yang meliputi program : 

a. Pelatihan keterampilan  

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang 

bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa 

menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan bekam. 

Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi 

Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para 

peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill 

tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. 

b. Pendampingan Wirausaha 
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Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada 

komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada 

masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka 

mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk 

intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan 

peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau 

pendampingan.
82

 

2. IZI To Smart  

IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat 

dibidang pendidikan yang meliputi program : 

a. Beasiswa Mahasiswa 

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan 

pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang 

diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang 

unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial 

sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi 

diwilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di 

masyarakat.para peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi 

peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, 

pelatihan softskill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-

masing melalui kegaiatan sosial kemasyarakatan.  

b. Beasiswa Pelajar 

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah 

khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian 

bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. 

Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul 

seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. 

Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan 
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uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan 

akademik. 

c. Beasiswa Penghafal Al-quran/ Tahfiz 

Program Beasiswa Penghafal Alquran IZI merupakan program 

yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima 

beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan 

prasarana dalam menghafal Alquran, dan biaya pendidikan.
83

 

3. IZI To Fit 

IZI To Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang 

kesehatan yang meliputi program : 

a. Rumah Singgah Pasien 

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan 

keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama 

berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: 

RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien 

dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup 

tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di 

Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga 

menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan 

konsultasi perawatan selama di rumah singgah. 

b. Layanan Kesehatan Keliling 

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara 

terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket 

bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-

cuma bagi masyarakat fakir miskin yng tempat tinggalnya jauh dari 

akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan IZI ini 

dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan  ibu, anak, 

gigi mata, medical check up, dan goes to school. 
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c. Layanan Pendampingan Pasien 

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam 

bentuk;  

1) Santunan langsung 

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung 

kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan 

kebutuhan untuk sembuh. 

2) Pendampingan 

Pendampingan adalah proses pendampingan/fasilitator 

pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan 

secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program 

Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan 

ambulance gratis. 

3) Air untuk Bangsa 

Program yang menitikberatkan pada pemahaman dan 

perubahan perilaku masyarakat mengenai PBHS serta pembentukan 

kelompok masyarakat yang mampu secara mandiri memenuhi 

kebutuhan air dan sanitasi layak diwilayah secara berkelanjutan. 

4) Gizi untuk Bangsa 

Merupakan sebuah program yang dipersembahkan bagi 

Indonesia dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan 

anak yang masih memiliki nilai merah pada raportnya.
84

 

4. IZI To Iman 

IZI To Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di 

bidang dakwah yang meliputi program:  

a. Dai Penjuru Negeri 

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI 

kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa 

di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas 

                                                             
84 Ibid, 30 



43 

 

 

pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui 

program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat. 

b. Bina Muallaf 

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian 

pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan 

keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan 

kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan 

pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.
85

 

5. IZI To Help 

IZITo Help merupakan program pemberdayaan dana zakat di 

bidang Layanan Sosial yang meliputi program : 

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah) 

Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan 

melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam 

pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training. 

Kemudian layanan saat kejadian berupa pemandian, pengkafanan, 

pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu pasca kejadian 

berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung 

kegiatan Laa Tahzan, IZI juga menyiapkan mobil jenazah gratis. 

b. Peduli Bencana 

IZI peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa 

aktivitas manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, 

rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adaah program penanganan 

bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam 

tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana.Pada 

program rescue, aktivitas kesigapan IZI dalam pengananan bencana 

yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma 

Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI 

pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah 
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terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan 

fasilitas umum, dan pengadaan air bersih 

c. Lammus 

Adalah layanan mulia mustahik. Layanan harian kepada 

mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan 

kebutuhan. Bantuan berupa pendidikan, sosial, dan kesehatan bersifat 

sukarela.
86

 

 

D. Struktur Organisasi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

1. Struktur Organisasi LAZ IZI Pusat
87

 

Bagan 4.1 
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2. Struktur Organisasi LAZ IZI Perwakilan Riau
88

 

Bagan 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian tugas (job description) di Inisiatif Zakat Indonesian (IZI), 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Kepala perwakilan   

Tugasnya dari Kepala Perwakilan tersebut adalah menjadi 

pemimpin dalam lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

perwakilan Riau. 

b. Staff kemitraan/edukasi 

Menurut Noto Atmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama 

formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi untuk  mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dimana 

tugas khususnya adalah mengedukasi dan menghimpun dana Zakat, 

Infak dan Sedekah. 
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Staff Pendayagunaan 

Abdul Ghofur, S.E 

Nip : 0462122014 

Arrasyidin Akmal Domo, S.Pd 

Nip : 0871022018 

Muhammad Irwan, S.Pi 

Era Linsiana, S.E 

 

 

Staff Keuangan & 

Akuntansi 

Desi Riawati, S.E, Akt 

Nip : 0334072013 

Staff Kemitraan 

Atriadi, S. sy 

Linda Sari, S.Sos 

Nip : 0421062014 

Abu Daud, SH 

Nip : 0784092017 

Hernis Pohan, S.Ikom 

 

Kepala Perwakilan 

Y. J. Sampurna, S.E 

Nip : 0082062009 
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c. Staff keuangan dan akuntansi 

Dimana tugas dari bagian staff keuangan dan akuntansi adalah 

melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar, laporan dan 

semua pencatatan yang berhubungan dengan keuangan IZI seperti 

pengelolahan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. 

d. Staff pendayagunaan 

Dimana tugas dari bagian pendayagunaan adalah bertanggung 

jawab dalam pembuatan program yang ditawarkan dan penyaluran 

dana Zakat, Infak, dan Sedekah kepada para mustahik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai peran Relawan dalam penghimpunan dana zakat, 

infak dan shadaqah di LAZ IZI Perwakilan Riau, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa peran relawan di LAZ IZI Perwakilan Riau masih bersifat 

kontribusi akan tetapi sangat membantu lembaga dalam melakukan kegiatan-

kegiatan lembaga. Yaitu dengan melakukan sosialisasi, menggalang dana, 

mengedukasi zakat, melakukan eveluasi, dan membuat laporan.  

Pertama, melakukan sosialisasi LAZ IZI Perwakilan Riau memiliki 

beberapa target seperti pegawai ASN/PNS, pegawai perusahaan swasta, 

pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan besar. Dengan memasukan 

surat permohonan ke instansi-instansi. Dan relawan mengkuti kebijakan dari 

lembaga kemana dia akan menjalankan perannya. Dan LAZ IZI Perwakilan 

Riau juga melakukan sosialisasi di masjid-masjid dengan melakukan kerja 

sama terlebih dahulu dengan pengurus masjid dan bisa juga dilakukan dengan 

penyebaran brosur-brosur ataupun presentasi langsung ke jamaah. 

Kedua, penggalangan dana, LAZ IZI tidak melakukan penggalangan 

dana dijalan. Penggalangan dana biasanya hanya dilakukan pada event-event 

tertentu dan juga pada gerai-gerai, dan relawan biasanya diarahkan ke event-

event, dan gerai-gerai.  

Ketiga, melakukan edukasi zakat, edukasi zakat merupakan proses 

yang dilakukan lembaga ke masyarakat guna memberikan pemahaman tentang 

zakat. LAZ IZI Perwakilan Riau melakukan edukasi zakat melalui beberapa 

metode yaitu: metode game zakat, presentasi langsung, menyebarkan brosur-

brosur, phonseling dan juga melalui media sosial. Dan relawan biasanya 

diarahkan ke phonselling, prensentasi langsung atau ceramah, melalui media 

sosial. 
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Empat, melakukan evaluasi, di LAZ IZI Perwakilan Riau evaluasi 

dibagi menjadi empat bagian yaitu: evaluasi harian, mingguan, bulanan, dan 

tahunan. Guna untuk membantu dari eksekusi atau pelaksanaan, dengan 

melakukan briefing atau rapat harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. 

Dan relawan relawan melakukan evaluasi harian yaitu dengan cara briefing 

setiap hari sebelum memulai kegiatannya.  

Lima, membuat laporan, LAZ IZI Perwakilan Riau juga melakukan 

pencatatan atau pelaporan dana yang telah dihimpun. Tujuan dari pelaporan 

dana adalah sebagai bukti bahwa dana yang dihimpun benar adanya dan dana 

yang dihimpun akan dibuatkan arsip sebagai laporan tahunan. LAZ IZI 

Perwakilan Riau melakukan pencatatn atau pelaporan dana melalui kertas 

formulir setoran zakat (FSZ), ini dilakukan penacatatn langsung didepan 

muzakki ketika melakukan akad pembayaran zakat, infak, dan shdaqah, juga 

melalui aplikasi dan website yang ada pada Lembaga. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada LAZ IZI Perwakilan 

Riau terkait peran relawan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan 

shadaqah adalah: 

1. Kepada LAZ IZI Perwakilan Riau hendaknya lebih meningkatkan peran 

relawan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerelawanan khususnya 

dalam penghimpunan. 

2. Dan untuk para Relawan sebaiknya bekerja sama dengan lembaga untuk 

membentuk sebuah komunitas khusus relawan LAZ IZI Perwakilan Riau 

agar pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan bisa lebih relevan dan 

optimal, dan tidak terlalu bergantung kepada lembaga.  
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LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Membantu dalam Sosialisasi 

1) Apakah relawan di IZI Perwakilan Riau ini sudah terstruktur atau belum? 

(Pak Y.J Sampurna) 

2) Bagaimanakah proses sosialisasi yang dilakukan? (bu Linda Sari) 

3) Siapa sajakah yang menjadi sasaran/target ibu dalam melakukan 

penghimpunan dana ZIS? (bu Linda Sari) 

4) Menurut bapak selaku divisi penghimpunan bagian masjid, apakah ada 

kriteria-kriteria khusus dalam menentukan masjid untuk melakukan 

sosialisasi? (Pak Abu Daud) 

5) Bagaimanakah proses kerja sama dan sosialisasi yang dilakukan? (Pak 

Abu Daud) 

6) Siapakah yang menjadi sasaran anda dalam melakukan sosialisasi, 

ditetapkan oleh lembaga ataukah inisiatif sendiri? (Relawan IZI Riau) 

7) Metode sosialisasi seperti apakah yang pernah anda lakukan? (Relawan 

IZI Riau) 

B. Membantu dalam Penggalangan Dana 

1) Bagaimanakah strategi yang dilakukan dalam melakukan penghimpunan 

dana ZIS? (Pak Y.J Sampurna) 

2) Berapakali bapak melakukan penggalangan di masjid? (Pak Abu Daud) 

3) Bagaimana proses penggalangan dana dilakukan? (Pak Abu Daud) 

4) Kapankah biasanya anda melakukan penggalangan dana? (Relawan IZI 

Riau) 

5) Kapankah biasanya ibuk dan relawan ibuk biasanya melakukan 

penggalangan dana? (bu Linda Sari) 

C. Membantu dalam edukasi zakat 

1) Apa saja metode yang digunakan dalam melakukan edukasi zakat? (bu 

Linda Sari) 

2) Dan apa peran relawan dalam melakukan edukasi zakat? (bu Linda Sari) 



 

 

 

3) Bagaimanakah anda melakukan edukasi zakat? (Relawan IZI Riau) 

D. Melakukan Evaluasi 

1) Kapankah evaluasi dilakukan? (Pak Abu Daud) 

2) Apakah relawan juga melakukan evaluasi? (Pak Abu Daud) 

3) Bagaimana evaluasi biasanya dilakukan? (Pak Y.J Sampurna) 

 

E. Membantu dalam membuat Laporan dana  

1) Bagaimanakah proses pelaporan dana yang dilakukan? (Buk Linda Sari) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

  



 

 

 

LAMPIRAN 2 

DOKUMENTASI 

 

Dokumentasi wawancara dengan Pak Y.J Sampurna,  

selaku kepala perwakilan LAZ IZI Riau 

 
Dokumentasi wawancara dengan Pak Abu Daud,  

bagian divisi penghimpunan 



 

 

 

 
Dokumentasi wawancara dengan Buk Linda Sari, 

 bagian divisi penghimpunan 

 

 

 
Dokumentasi relawan melakukan penggalangan dana 

 



 

 

 

 
Dokumentasi salah satu relawan melakukan  

sosialisasi melalui phonselling 

 

 

 

 
Dokumentasi salah satu relawan jaga gerai 
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