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BAB  II 

KAJIAN TEORI 
 

 

A. PENGERTIAN PERANAN 

Peranan adalah laku, hal berlaku/bertindak, pemeran, pelaku, pemain 

(film/drama).
23

 Selain itu juga mempunyai sinonim kata seperti kedudukan, 

tugas, karakter, kontribusi, perwatakan.
24

 Dalam tinjauan organisasi, peran 

merupakan komponen dari sistem organisasi yang merupakan perilaku kerja 

yang dapat menghasilkan beberapa perubahan.
25

 

Rober Linton telah mengembangkan teori Peran. Teori peran 

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini 

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun  kita 

untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.  

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan 

antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan 

keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada 

yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau 

                                                             
23

 Hendro Darmawan, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Yogyakarta : Bintang 

Cemerlang, 2013), hal. 554. 
24

 Kamus besar, definisi peran, dalam www.artikata.com, diakses pada tanggal 1 

November  2016, pukul 17.00. 
25

 Teori peran menurut Dougherty dan Pritchard, dalam www.google.co.id, definisi peran 

menurut para ahli, diakses pada tanggal 1 November  2016,, pukul 14.00. 
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kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau 

kedudukan  tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan  kedudukan,  peranan  

juga mempunyai dua arti.
26

 

Peranan yang  melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan  

posisi atau   tempatnya  dalam  pergaulan  kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial position) merupakan unsur yang 

statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 

Suatup roses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi 

atau tempat dalam masyarakat serta  menjalankan suatu  peranan.
27

 

Menurut Horton dan Hunt, peran adalah perilaku yang diharapkan   

dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan 

terkait pada status-status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam 

kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur 

sosial, ditentukan  oleh hakekat  dari  peran-peran ini, hubungan  antara peran-

peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka  di antara  orang-

orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, 

mengorganisasikan,  dan  memberi  imbalan (reward) terhadap  aktivitas-

aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat   

memiliki struktur sosial   yang   berbeda   pula.   Bila   yang diartikan  dengan  

peran  adalah   perilaku  yang   diharapkan  dari seseorang dalam suatu status 

tertentu,  maka  perilaku  peran  adalah  perilaku yang sesungguhnya dari 

                                                             
26

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 

220. 
27

 Ibid, hal. 221. 
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orang  yang  melakukan  peran  tersebut. Perilaku  peran mungkin berbeda  

dari perilaku yang diharapkan  karena beberapa alasan. Teori Peran 

memberikan dua harapan. Pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap 

pemegang   peran. Kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran 

terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan 

perannya.
28

 Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhungan untuk 

mendapatkan reward atau imbalan. 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

(Soekanto, 2009:212-213).  

Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan peranan mencakup 

tiga hal, antara lain: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                             
28

 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 41. 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

B. PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) 

Dalam melaksanakan zakat ditatanan kehidupan masyarakat Islam di 

Indonesia, pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt, yang terdapat 

di dalam surat At-Taubah: 60. 

                           

                        

       

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”. (QS.At-Taubah: 
60).

29
 

 

Didalam surat At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu 

golongan yang berhak menerima zakat adalah (mustahik zakat), mustahik 

zakat adalah: orang yang bertugas mengurus zakat (amilina‟ alaiha ). Imam 

Qurtubi mendefinisikan bahwa „amil adalah: orang yang ditugaskan (diutus 

oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung dan 

                                                             
29

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), hal. 

196. 
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mencatat zakat yang diambil dari para muzakki yang kemudian diberikan 

kepada yang berhak menerimanya.30 

Kemudian di dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia 

nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 

1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 3 mendefinisikan bahwa amil zakat 

adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu badan dan lembaga.31 

Dilain sisi berdasarkan definisi yang dikemukan oleh Imam Qurtubi 

tentang amil, nampaknya fungsi amil menempati posisi yang sangat erat, 

mengingat kebijakan zakat diarahkan kepada perwujutan keadilan sosial dan 

perikemanusiaan serta memelihara keamaan dan ketahanan kedilan sosial  

disamping merupakan pendorong dan pensetabilan ekonomi umat.32  Dengan 

demikian ketika Rasulallah SAW. Pernah mempekerjakan seorang pemuda 

dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani 

Sulaim. Pernah juga mengutus Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi amil zakat. 

Dan kegiatan tersebut terus berlanjut dilakukan oleh para khulafa urosidin. 

Sementara itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor  

23  tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa yang 

dimaksud dengan Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan, 

                                                             
30

 Didin Harifuddin, zakat dalam perekonomian moderen, ( Jakarta, Gema Insani, cetakan 

ketiga, 2004), hal.124. 
31 

Keputusan Menteri Agama republik indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang 

pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tantang pengelolaan zakat. 
32 

M.Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam, ( Bandung , Angkasa 

Bendung, cetakan pertama 2003), hal. 35. 
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pelaksanaan,  dan  pengoordinasian  dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat.33 

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, apalagi yang memiliki kekuatan 

hukum yang formal, akan memiliki beberapa kekuatan, antara lain sbb: 

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik. 

c. Untuk mencapai evisien dan evektifitas, serta sasaran yang tepat dalam 

dalam mengelola dan mengunakan harta sakat . 

d. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangan menyelanggarakan 

pemerintahan islam. 

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan  Undang-Undang 

republik indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sementara 

yang terbaru adalah Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 dan 

keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji 

No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman tehnis pengeloaan zakat.34 

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang No. 38 tahun 1999 

dikemumakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan. 

a. Meningkatkan peleyanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesui 

dengan tuntutan agama. 

b. Meningkatkan fungsi dan perenan pernata keagamaan dalam upaya 

mewujutkan kesejahteraan dan kedilan sosial. 

                                                             
33

 Undang –Undang  Republik Indonesia Nomor  23  tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 
34 

Fakhruddin, Fiqih dan menejmen zakat di indonesia, (Yogyakarta, Sukses Offset, Cet. 

I, 2008),  hal. 341. 
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c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
35

 

Sementara itu dalam Bab I pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat 

bertujuan: 

a. Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi    pelayanan dalam  pengelolaan 

zakat; dan 

b. Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  

masyarakat  dan  penanggulangan kemiskinan. 

Sementara itu didalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat itu 

sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu Lembaga  Amil  Zakat  yang  selanjutnya  

disebut  LAZ  adalah  Lembaga  yang  dibentuk  masyarakat  yang memiliki  

tugas  membantu  pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang  selanjutnya  disebut BAZNAS  

adalah  lembaga  yang  melakukan pengelolaan zakat secara nasional.  LAZ 

adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh BAZNAS untuk membantu 

mengumpulkan zakat.36 

Maka Peran lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ 

menjadi fasilitator yang sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan 

zakat sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pemerintah sosial 

ekonomi. Peran pemerintah sebagai fungsi distribusi di mana pemerintah 

                                                             
35

  Didin Harifuddin, zakat dalam perekonomian modern,..op.cit., hal. 54.  
36 

Undang –Undang  Republik Indonesia Nomor  23  tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 
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menjalankan fungsi ekonomi pemerintah yang berkaitan erat dengan 

pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan 

terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu 

dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang 

lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan 

daerahnya masing-masing.37 

Jika kesejahteraan masyarakat tercapai maka diharapkan kemiskinan 

yang selama ini menjadi permasalahan terbesar bangsa akan berkurang, dan 

diharapkan terjadi peningkatan taraf pendidikan bagi masyarakat miskin, 

sehingga hal ini akan berpengaruh positif pada stabilitas sosial ekonomi di 

Indonesia.38 

 

C. Distribusi Zakat Dalam Islam 

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kpd beberapa 

orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan Pendistribusian adalah proses, 

cara, pola atau perbuatan mendistribusikan.
39

 

Adapun Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata  زكاء  –زكا

 (zaka – zakaa) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang 

sama yaitu   زكى (zaka) bermakna menyucikan atau membersihkan.
40

  Menurut 

Hasbi Ash-Shiddieqy  makna zakat menurut bahasa berasal dari kata  نام 

                                                             
37 

Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: 

Gema Insani, 2002), hal. 96.   
38 

Ibrahim Vatih, “Peranan Zakat Sebagai Manifestasi Ketaqwaan Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan”, Jurnal Sosial dan Humani, Diakses tanggal 23 October 2015 
39

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi III cet. II, hal. 

242. 
40

 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) , hal. 577. 
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 (nama) yang berarti Kesuburan, طهرة (thaharah) berarti kesucian dan بركة 

(barakah) yang berarti keberkatan, atau dikatakan التطهير   تسكية و   (tazkiyah 

dan tathir) mensucikan.
41

  

Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara 

bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna 

menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat 

bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (  Ash-Shalahu yang (  الصالح 

berarti kebersihan.
42

 

Sedangkan menurut terminology (syara‟) zakat adalah sebuah aktifitas 

(ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai 

dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada 

waktu tertentu dengan kadar tertentu.
43

 

Distribusi di dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer berarti 

pembagian sesuatu berdasarkan aturan.
44

 Distribusi merupakan penyaluran 

atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.
45

 Dalam Bahasa 

Arab istilah distribusi sama dengan lafaz shorofa yang berarti membelanjakan 

atau membagi.
46

 Distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan 

di kalangan golongan tertentu yang dilakukan secara umum yakni tidak 

ditentukan baik sama rata atau sebaliknya. Menurut ekonomi Modern, sitribusi 

                                                             
41

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 24. 
42

 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), Cet. II. hal. 27. 
43

 Anonimus, Pedoman Manajemen Zakat, BAZISKAF (Jakarta: PT TELKOM 

Indonesia, 1997), hal. 30. 
44

 Peter Salim, dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), Edisi Pertama, hal. 362. 
45

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 2003), 

hal. 169. 
46

 Armiadi, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat, 

(Yogyakarta: AK GROUP, 2008), Cet-1, hal. 69. 
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pendapatan merujuk kepada keperluan atau hajat seseorang. Artinya distribusi 

dilakukan berdasarkan keperluan seseorang justru itu porsinya tidak pernah 

sama karena berbeda-beda bagi setiap manusia.
47

 

Secara khusus dalam persfektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep 

distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi 

hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan 

yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak beredar di antara golongan 

tertentu saja.
48

Sementara itu Anas Zarqa mengemukakan bahwa devenisi 

tersebut sebagai transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan 

cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara, seperti warisan, shadaqah, 

wakaf dan zakat. 

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. 

Pertama, distribusi yang diperoleh mereka yang terlibat secara langsung dalam 

produksi, seperti upah sewa dan untung. Kedua, distribusi yang diperoleh 

mereka yang tidak terlibat dalam produksi seperti zakat, sedekah, derma dan 

lain sebagainya.
49

  

Distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, yang mana 

Islam itu sendiri telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan 

distribusi ini dan Islam menetapkan pembayaran zakat agar sebagian 

pendapatan kaum kaya dibagikan kepada kaum miskin dan melarang melarang 

                                                             
47

 Ibid, 
48

 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013), Cet-1, hal, 186. 
49

 Armiadi, Ibid, hal. 70. 
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perputaran kekayaan hanya dikalangan orang-orang kaya saja, namun 

mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Sesuai dengan 

firman Allah swt dalam surah Al-Hasyr (59): 7. 

                                  

                            

                             

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya.
50

  

 
QS. Az-Zariyaat: 19 

 

              

Artinya: ”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
51

 

 

QS. Al-Ma‟arij Ayat: 24-25 

                   

Artinya:  “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.
52

 

 
Ayat tersebut jelas dapat kita tangkap bagaimana al-qur‟an 

memposisikan harta sesuatu yang memiliki fungsi sosial, dan tidak mutlak 

                                                             
50

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

2009), hal. 376. 
51

 Ibid, hal. 487. 
52

 Ibid, hal. 593. 
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dimiliki oleh individu. Oleh karenanya sebagai seorang muslim yang baik ia 

senantiasa akan mendistribusikan harta kekayaan untuk dibagikan kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya. 

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam 

adalah memperbanyak produksi (output), dan distribusi kekayaan agar 

sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang 

adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal 

pada sebagian kelompok tertentu. Kekayaan tersebut harus didistribusikan 

keseluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan 

kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditi yang beredar secara terbatas di 

antara orang-orang kaya saja.
53

 

Dalam rangka menuai kewajiban juga merupakan sebuah upaya untuk 

mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan mempersempit jurang 

kesenjangan sosial serta menjalin silaturrahim yang harmonis antara berbagai 

lapisan dalam masyarakat. Demikianlah al-qur‟an menjelaskan peran dan 

hubungan antara harta dan distribusi. Al-qur‟an memberikan prinsip-prinsip 

dasar atau batasan-batasan bagi umat manusia dalam hubungan mereka 

dengan harta. Al-Qur‟an melarang manusia terlalu kikir dengan harta 

demikian juga sebaliknya al-qur‟an juga melarang perbuatan-perbuatan yang 

terlalu berlebihan dengan harta.
54

 

                                                             
53

 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 

(Jakarta:Erlangga, 2009), hal. 44-45. 
54

 Nurnasrina, Jurnal Hukum Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 

Suska Riau, 2011), hal. 203. 
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Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem 

distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk 

manfaat kemanusiaan. Islam tidak menyetujui penimbunan dan penumpukan 

modal tak terbatas dan menolak pembagian yang sama rata dalam distribusi 

kekayaan karena kedua hal tersebut merupakan ketidakadilan.
55

 Jadi, dapat 

diartikan zakat harus didistribusikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya dan sesuai dengan yang dibutuhkan atau profesional. 

 

D. PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA ISLAM KLASIK  

Islam turun ke dunia sebagai  rahmatan lil „alamin. Salah satu misi 

Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam 

adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas 

fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, 

Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas 

pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana 

pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan 

kemiskinan dijalankan dengan baik. 

1. Zakat Pada Masa Nabi 

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang 

dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. 

Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan 

tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih 

                                                             
55

 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa 
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kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah 

utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku 

bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, 

sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol 

menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.
56

  

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksi kan kepada 

beberapa sahabat („Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais „Ubadah ibn Samit dan 

Mu„az ibn Jabal) sebagai „amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. 

Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan 

para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk 

mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. 

Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang 

dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian 

(gandum dan padi) dan bua h-buahan, dan rikaz (barang temuan).
57

 

Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan 

jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasullah saw. juga 

dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad 

saw. memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen 

operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian 

struktur amil zakat, yang terdiri dari:
58
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(1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,  

(2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat,  

(3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,  

(4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan  

(5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang 

berhak menerima zakat). 

2. Zakat Pada Masa Sahabat 

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan 

implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode 

berikut ini:  

Pertama, periode Abu Bakar Siddiq Pengelolaan zakat pada masa 

Abu Bakar As-siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa 

umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat 

adalah pendapat personal Nabi saw.
59

 Menurut golongan ingkar zakat ini, 

zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang 

salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku 

Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau 

beban yang merugikan.  

Kedua, periode Umar ibn al-Khattab. Beliau adalah salah satu 

sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. 

Di antara ketetapan „Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan 
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mu‟allaf,
60

 enggan memungut sebagian „usyr (zakat tanaman) karena 

merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharra (sewa tanah), menerapkan 

zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. 

Tindakan „Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada mu‟allaf  bukan 

berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-

Qur‟an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman zaman 

Rasulullah saw.
61

 Sementara itu „Umar tetap membebankan kewajiban 

zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini 

disebut zakat muda„afah.  

Zakat muda„afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai 

perlindungan)
62

 dan beban  tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan 

bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara 

muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbangan zakat 

yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa 

ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari 

orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah 

tersebut.
63

 

Ketiga, periode „Usman ibn „Affan. Pengelolaan zakat pada masa 

„Usman dibagi menjadi dua macam:  
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a. Zakat al-amwal az–zahirah (harta benda yang tampak), seperti 

binatang ternak dan hasil bumi, dan  

b. Zakat al-amwalal-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau 

tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan.  

Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang 

kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban 

mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self assessment.
64

 

Keempat, periode „Ali bin Abi Talib. Situasi politik pada masa 

kepemimpinan Khalifah „Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh 

peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, „Ali ibn Abi Talib ra. 

tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola 

zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi 

pemerintahan dan agama. Ketika „Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan 

orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-

muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung 

oleh Baitul Mal. Khalifah „Ali ibn Abi Talib ra. Ia juga ikut terjun 

langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan 

golongan yang berhak menerima zakat).
65

  

Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah „Ali ibn Abi 

Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada 
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waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap 

dikenai kewajiban zakat.
66

 

3. Zakat Pada Masa Tabi‘in 

Pengelolaan zakat pada masa tabi„in terekam dalam catatan sejarah 

Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-

127H). Khalifah „Umar bin „Abdul „Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka 

yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di 

tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. 

Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem 

dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan 

kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. „Umar bin „Abdul 

„Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan 

yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, 

honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai maal mustafad 

lainnya.
67

 Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah 

ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan 

mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.
68

 

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan 

manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah „Umar ibn „Abd al-

„Aziz. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal 

dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung 

oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, 
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solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan 

muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan 

memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya 

kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang ertugas 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
69

 

E. PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA ISLAM MODERN 

Di dunia Islam modern ini terdapat beberapa negara Islam yang 

mewajibkan warga negaranya untuk mengeluarkan zakat dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan, dan demi menjalankan perintah agama. Negara-

negara Islam tersebut di antaranya: Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, 

Yordania, Kuwait, dan Malaysia. Berikut ini adalah gambaran tentang 

peraturan undang-undang, sistem pengelolaan, dan aplikasi zakat di masing-

masing negara Islam tersebut.  

1. Saudi Arabia 

Penerapan zakat di Saudi Arabia yang didasarkan pada perundang-

undangan negara dimulai sejak tahun 1951 M. Sebelum itu, penunaian 

zakat di Saudi Arabia tidak diatur oleh perundang-undangan. Penerapan 

pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi berdasarkan pada keputusan Raja 

(Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H/7/4/1951.,yang 

berbunyi: “zakat syar„iy yang sesuai dengan ketentuan syari>ah 

Isla>miyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki 

kewarganegaraan Saudi.” Sebelumnya, terbit keputusan Raja terkait 

pengenaan pajak pendapatan bagi warga non Saudi. Dengan terbitnya 

keputusan tersebut, warga non Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan 
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zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. 

Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat tanpa 

pajak. Guna menangani urusan tersebut, dibentuklah bagian khusus yang 

bernama. 

Kewenangan menghimpun zakat di Saudi Arabia mulai kebijakan 

sampai urusan teknis berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang 

kemudian membentuk bagian khusus yang diberinama Maslahah az-Zakah 

wa ad-Dakhl (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan). Sedangkan 

kewenangan penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial 

dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (Daman „Ijtima„i). 

Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis 

kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen 

Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut al-„Awamil yaitu 

komisi khusus yang bertugas melakukan pemungutan zakat ternak ke 

pelosok-pelosok daerah, kemudian mendrop semua hasilnya ke 

Departemen Keuangan. Komisi khusus Al-„Awamil ini juga 

mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, 

dan zakat pendapatan. Yang termasuk kategori zakat pendapatan seperti 

pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, accounting, dan para pegawai, 

termasuk juga seniman, penghasilan hotel, biro travel. Zakat pendapatan 

dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka 

setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan 

keuangan masing-masing.
70
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2. Negara Sudan 

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah 

diterbitkannya Undang-undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan 

mulai efektif sejak September 1984.
71

 

Penghimpunan harta zakat di negera Sudan berada dalam “satu 

atap” dengan penghimpunan pajak. Sehingga adasemacam tugas dan 

pekerjaan baru bagi para pegawai pajak, yaitu menyalurkan harta zakat 

kepada mustahiq. Diwan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat 

kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. 

Pendistribusian zakat sebelumnya hanya diberikan kepada lima asnaf 

mustahiq (fakir, miskin, amil zakat, Ibnu Sabil, dan gharim). Sedangkan 

tigaasnaf lainnya tidak dimasukkan. Namun Majlis Fatwa kemudian 

mengeluarkan fatwa bahwa semua asnaf mustahiq yang berjumlah delapan 

golongan seperti diterangkan dalam Al-Quran menjadi target 

pendistribusian zakat di Sudan.
72

 

3. Pakistan 

Negara Pakistan didirikan pada tahun 1950. Namun, undang-

undang tentang pengelolaan zakat yang disebut dengan UU zakat dan Usyr 

baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Undang-undang ini 

dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang 

zakat mulai disempurnakan.  
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Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut 

dengan Central Zakat Fund (CZF). CZF dipimpin secara kolektif oleh 

enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan 

orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh 

sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan 

Negara Bagian Federal dan unsur kementrian urusan agama. Hirarki 

pengelolaan zakat di Pakistan puncaknya berada di CZF, empat Provincial 

Zakat Fund(negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund, sampai ke tingkat Unit 

Pengumpulan yang berada di daerah.  

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan 

yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta 

muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari 

account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, 

obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan 

harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti 

zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, 

dan sebagainya.  

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf 

dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah 

Undang-undang: “prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama 

para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung 
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seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah 

sakit, klinik, dan lainnya.”
73

 

4. Yordania 

Kerajaan Hasyimite Yordania mengambil inisiatif untuk 

menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada tahun 1944 

M. Yordania merupakan negara Islam perta ma yang melahirkan undang-

undang semacam itu, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di 

negara Kerajaan Hasyimite Yordania.  

Di tahun 1988 ditetapkanlah UU mengenai lembaga amil zakat 

yang disebut dengan UU Sunduq az-Zakat tahun 1988.Undang-undang ini 

memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola 

anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. 

Karenanya, Sunduq az-Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai 

macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektif dalam 

melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.  

Sunduq zakat Yordania dalam operasionalnyamendayagunakan 

kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Kelompok ini disebut 

Lajnah az-Zakat (Komisi Zakat). Tugas Lajnah az-Zakat di antaranya: 

memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klin 

ik kesehatan dan medical centre, mendirikan pusat pendidikan bagi 
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pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-

pusat garmen (home industri).
74

 

5. Kuwait 

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas 

mengurusi pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan 

diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Bait az-Zakat dengan nomor 

5/82 tertanggal 21 Rabi‟ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 

Januari 1982 M. 

Bait az-Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung 

Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian 

Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, 

Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, 

enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya 

yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh 

pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa 

diperpanjang.  

Bait az-Zakat Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak 

pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam 

mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa 

mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan 

metodologi ilmiah, serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di 

Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan 
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cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para 

pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan 

panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir.
75

 

6. Malaysia 

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang 

telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurusi masalah Islam, 

termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 

negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pilau Pinang, Kelantan, 

Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah, dan Perlis) 

dan di Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putra 

jaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang 

membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya 

untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam 

urusan agama. 

Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang 

bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat 

Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 

1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., 

yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama 

Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak 

perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus 

menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas 
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Harta suci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci 

sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.  

Fungsi utama PPZ ialah mencari muzakki baru, menjaga 

kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, 

menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat 

laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan 

saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan 

pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah 

ditolak semua perbelanjaan. 

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, 

melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin 

semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, 

seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. 

Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak 

langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan 

pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. 

Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa‟adah merupakan tempat 

perlindungan dan pendidikan bagi mu‟allaf, janda, dan fakir miskin. 

Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan 

profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di 

samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.
76
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7. Indonesia 

Untuk mengetahui perjalanan historis zakat di Indonesia, kita dapat 

melihatnya dari beberapa tahapan periodesasinya. Berikut ini gambaran 

tentang tahapan-tahapan sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia. 

a) Masa Kerajaan Islam  

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya memiliki 

spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat 

(spirit) yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas 

negara. Seorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar 

F. Mas‟udi mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana 

umumya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya 

saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin 

tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat lembaga upeti itu 

justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan 

penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang 

semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat harus 

ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.
77

 

Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan pajak 

sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan 

dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang 

dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, 

dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan 
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sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan 

badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai 

ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai 

badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat 

dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari 

tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya. 

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu 

dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam 

Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat 

menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan 

zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.
78

 Kerajaan berperan aktif 

dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk 

sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan 

tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini 

dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh 

perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, 

berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak 

sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber 

penghasilan dan penghidupan warganya. 

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan 

Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi 

(penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual 

keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan 
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masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun 

wakaf.
79

 

Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan 

aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan 

pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, 

pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa 

itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak 

padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang 

dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan 

pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim 

panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.
80

 Semua ini sesuai dengan 

praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam. 

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada 

badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-

orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan 

biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, 

oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.
81

 

b) Masa Kolonialisme 

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan 

Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan 

kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat 

                                                             
79

 C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, Jilid. I, (Leiden: E.J. Brill, 

1931), hal. 164. 
80

 Azyumardi Azra, “Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia” dalam Kuntarno Noor 

Aflah (editor), Zakat & Peran Negara, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006)), hal. 20. 
81

 Johannes Jacobus de Hollander, Handleiding bij de Beoefenig der Land en 

Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, Jilid. II, (Breda: Broese,1895), hal. 49. 



 42 

yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber 

keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua 

pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta 

mereka. Kebijakan Pemerintah Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia 

Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi 

terselenggaranya pelaksanaan zakat.
82

 

Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan 

yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 

6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah 

Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, 

dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam. 

c) Masa Awal Kemerdekaan 

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali 

menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah 

dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada 

pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan 

menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut 

jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak 

menerima zakat).
83
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Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang 

Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan 

pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat 

berlangsung menurut hukum agama. 

Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan 

Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan 

tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) maupun kepada Presiden. 

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai 

meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan 

Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan 

Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta 

Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. 

Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan 

Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat 

tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan 

Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri 

Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 
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Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.
84

 

d) Masa Orde Baru 

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin 

segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai 

anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra‟ Mi‟raj di 

Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklahn Badan 

Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh 

Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil 

zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan 

Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), 

Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan 

Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985).
85

 

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di 

setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada 

di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya 

dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme 

penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya 

terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi 

pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di 
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tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran 

Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.
86

 

Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Pada tahun 1984 

dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 

Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang 

pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam 

dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 

12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 

tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan 

semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga 

keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah 

agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan 

lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 

tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah.
87
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e) Masa Reformasi 

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru 

kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali 

menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun 

lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas 

RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat 

panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah 

dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat 

diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak 

menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan 

kepada masyarakat.
88

 

Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan 

kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan 

Undang-ndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 

tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 

1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji 

Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Zakat.
89
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Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk 

menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Seperti pada masa 

prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era 

reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan 

ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi 

yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa 

terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia 

merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama 

periode Presiden B.J. Habibie.
90

  

f) Pelaksanaan Zakat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di 

Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam 

melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai 

usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan 

resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh 

para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta. 

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah 

diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat 

di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai 

daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil 
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Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk 

berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.
91

 

Sejarah Penlaksanaan Indonesia Secara garis besar undang-undang 

zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir 

dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang 

ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan 

pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan 

pemerintah. 

Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, 

bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan 

demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk 

penyelewengan yang tidak bertanggungjawab. 

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta 

yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni 

hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati 

sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk 

hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, 

undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. 

BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan 

Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja 

BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU 
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No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat 

dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas 

maupun yayasan-yayasan.
92

 

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan 

zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan 

pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh 

negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin 

untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini 

didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu„adz ibn Jabal bahwa penguasalah 

yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui 

perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan 

zakat. 

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU 

No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat 

untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 

telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. 

Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor 

38/1999 antara lain sebagai berikut: 

Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola zakat dalam UU yang 

baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, tidak ada 

lagi BAZ kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas 
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usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa 

Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat 

pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat 

yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan 

Baznas.  Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan 

pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau 

pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau kabupaten/kota 

setelah mendapat pertimbangan Baznas. Sementara untuk menjangkau 

pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau 

majelis taklim, Baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul 

Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya 

pengangkatan pengurus Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur untuk 

Baznas kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat 

tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah. 

Hubungan antarbadan dan lembaga. Dalam UU Nomor 38/1999, 

hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, 

konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam UU yang baru pasal 29 

dinyatakan bahwa hubungan antara Baznas sangat erat karena tidak hanya 

bersifat koordinatif, informatif dan konsultatif, tetapi wajib melaporkan 

pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di 

atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan 

pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas dan 

pemerintah daerah secara berkala. Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan 

dana zakatnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika 
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tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial 

keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan 

peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi 

administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; 

dan/atau, pencabutan izin (pasal 36). 

Akan ada peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya 

UU Nomor 38/1999 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 

satu tahun terhitung sejak diundangkan. 

Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara 

eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional Baznas, Baznas provinsi 

maupun Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil. 

Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana 

yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja 

direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturan dana antara 

APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan muzakki, 

apalagi muzakki yang masih ”muallaf”, tentu kearifan dari pengurus BAZ 

sangat diperlukan.  Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan 

untuk biaya operasional tentu masih menuggu keluarnya PP. 

Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena 

adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan UU. Dalam UU Nomor 

23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil 

zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan 

sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 
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50.000.000.  Sanksi ini diharapkan tidak mucul lagi amil zakat yang tidak 

resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat 

terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran 

yang sudah ditentukan. 

 

F. PENGERTIAN ZAKAT 

Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, 

tumbuh dan berkembang.
93

 Akmad Mujahidin sebagaimana mengutip 

pendapat Ibnu Faris, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-

nama (النماء) dan al-ziyadah (لسيادة) yang berarti pertumbuhan dan 

pertambahan, zakat juga mengandung makna asal al-shalah (الصالح) yang 

bermakna “kebaikan” serta al-tathir (التطهر) yang berarti penyucian. Karena 

dengan zakat diaharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik 

dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.
94

  

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta 

tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oelh Allah untuk 

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

persyasratan tertentu pula
95

 Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini 

berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya 

akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang. 
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Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan 

karunia Allah swt sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan 

solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian 

persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara 

golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun 

kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah. 

Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan 

mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, 

hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah swt. 

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan 

horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat 

manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari 

kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan aakhlak mulia, menjadi 

murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) 

serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang 

terbebas dari tuntutan Allah swt dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu 

melinkupi hati. 

Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata : Jiwa orang 

yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih 

dan bertambah maknanya.96 Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk 

kekayaan tetapi dari itu pun sesuai dengan firman Allah swt dalam surat At-

Taubah ayat 103 sebagai berikut: 
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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. 

 

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebgai ibadah dan 

bukti ketundukan kepada Allah swt, juga memiliki fungsi social yang sangat 

besar, di samping merupakan salah satu pialar ekonomi Islam. Jika zakat, 

infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya 

maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah 

kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. 

Zakat dala Al-Qura‟an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan 

hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain: 

a. Surat Al Baqarah ayat 110 sebagai berikut: 

                  

             

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang 

diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya 

disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan 

apapun yang kamu kerjakan”  (Qs. Al Baqaraha: 110)
97

 

 

b. Surat At- Taubah ayat 11 sebagai berikut: 
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Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan 

zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. 

dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang 

mengetahui.”(  QS. At-Taubah: 11 )
98

 

 

c. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: 

                           

                      

        

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”.(Qs. At-Taubah : 60).
99

 

 

a. Tujuan Zakat 

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah 

sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
100

 

1. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

2. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. 

3. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan jidup 

mustahiq. 
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4. Sarana pemerataan pendapatan (Rizki) untuk mencukupi keadilan 

social. 

b. Hikmah Zakat 

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksnakan ibadah 

zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan 

horizontal.
101

 Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud 

ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat 

berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan 

dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat 

bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya 

sebagai pemberi rezeki. 

Sedangkan secara horizontal; zakat bertujuan mewujudkan rasa 

keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan 

pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan 

kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat 

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara 

kehidupan ummat manusia, terutama Islam. 

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah 

dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, 

secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan 

individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama 

meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka 

berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan 
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kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. 

Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan 

yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai 

spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
102

 

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara 

luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem 

jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh 

problem kesenjangan, gelandangan, problem Kematian dalam keluarga 

dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain 

sebagainya.
103

 

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan 

Allah swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, 

antara lain:
104

 

1. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta 

membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri 

2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat 

kemelaratan 

3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan 

seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis 

yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir 

bathin. 
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c. Hakikat Zakat 

Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya 

adalah merupakan hak mustahiq dan bukan merupakan pemberian atau 

kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat 

mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi 

golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.
105

 

Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hudang budi, 

balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya zakat adalah 

pemberian dari Allah swt. Lagi pula menurut Islam seseorang yang kaya 

tidaklah berlebih kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena 

hartanya. Karena yang membedakannya hanya derajat ketaqwaannya. 

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa 

segala yang ada di bumi dan dilangit serta seisinya adalah milik Allah dan 

harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari 

Allah swt semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yang 

berbunyi: 

                       

        

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima 

taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan 

bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang” (QS. At-Taubah ayat: 104)
106

 

 

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerah 

terimakan harta benda kepada Allah swt, sebelum diterima oleh orang fakir 
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dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak 

milik kepaad Allah swt. Dengan demikian hakikat zakat sebenarnya adalah 

mengeluarkan harta benda kepada Allah swt. 

Artinya orang fakir miskin menerima pengalihan harta itu bukan dari 

orang kaya, akan tetapi dari Allah Ta‟ala. Harta yang diberikan Allah kepada 

orang-orang kaya dikembalikan lagi oleh mereka kepada Allah, dan Allah 

yang berikan kepada orang miskin.
107

 Jadi orang miskin bukan menerima harta 

dari orang kaya melainkan dari Allah. 

  

G. MUSTAHIQ ZAKAT 

Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah 

satu golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat) adalah orang-

orang yang bertugas mengurus urusan zakat („amilina alaiha). Sedangkan 

dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari 

orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (Muzakki) untuk kemudian 

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang 

mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas („amil).
108

 

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera 

di salurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah 

disusun dalam program kerja. zakat tersebut harus di salurkan kepada para 

mustahik sebagaimana telah ditentukan Allah dalam firman-Nya,at-Taubah 

(9);60 : 
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Artinya:  “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang 

berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
109

 

 

Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya 

pada delapan golongan (asnaf) saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada yang 

lain selain mereka. Ayat tadi menggunakan kata innamaa (hanyalah), yang 

dalam bahasa arab merupakan salah satu kata pembatas (adatul hashr). 

Lagipula setelah itu ada huruf lamul milki ( huruf laam yang menunjukkan 

kepemilikan, yang di baca li pada kata lil fuqaraa‟). Ini menunjukkan adanya 

pembatasan hak menerima zakat serta pembatasan kepemilikannya hanya pada 

delapan golongan berikut: 

Pertama, Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau 

siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak 

menerima zakat. Orang kaya haram menerima zakat. Abdullah bin Amru 

berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak dihalalkan zakat untuk orang 

kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (dzu mirratin sawiyyin)”. 
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Dzu mirratin sawiyyin dalam hadis di atas adalah orang yang mempunyai 

kekuatan dan kemampuan untuk berusaha. Jika dia tidak mendapat sesuatu 

yang dapat diusahakan,maka ia di anggap fakir.
110

 

Kedua, Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-

masakin) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam 

Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi 

tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
111

 Jumhur ulama 

mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau 

penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi 

penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu 

Qasim (w. 918 M; tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara 

defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, 

fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. 

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini 

terbukti dengan adanya ayat-ayat al-Qur‟an dan Hdits Nabi yang menyuruh 

umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahakan al-Qur‟an memandang 

orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, 

sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma‟un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam 

untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan 
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pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak 

menerima zakat diantara delapan asnaf.
112

 

Ketiga, Amil (pengurus zakat) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk 

mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzzakki) dan mendistribusikan 

harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

(mustahiquz zakat). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, 

sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.
113

 

Orang kaya boleh menerimah zakat namun dengan kondisi bahwa: (a) 

bertugas sebagai amil zakat, (b) orang kaya yang membeli zakat dengan 

hartanya sendiri, (c) orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Diamana 

zakat yang diambil oleh sikaya ini diberikan kepada tetangganya tersebut, (d) 

orang kaya yang berperan, (e) orang kaya yang punya utang.  

Keempat, Muallaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara 

layak untuk menerimah zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu 

seperti para pemimpin, toko masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan, 

yang baru masuk islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini khalifa atau 

para wali berhak menerimah, apakah orang-orang ini perlu di beri zakat untuk 

mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka,memanfaatkan mereka untuk 

kepentingan islam dan kaum muslim, atau untuk memengaruhi para pengikut 

mereka.  

Muallaf ini tidak di beri zakat kecuali jika mereka adalah muslim. Jika 

masih kafir, maka dia tidak di beri harta dari zakat. Hal ini karena zakat tidak 
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diberikan kepada orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada 

Mu‟Adz, ketika dia di utus keyaman: “Berutahukanlah kepada mereka bahwa 

Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu di ambil dari orang-

orang kaya mereka dan di kembalikan kepada orang-orang fakir mereka”. (Hr. 

Bukhari dan Muslim). Mereka juga tidak akan diberi zakat kecuali jika ada ilat 

(sebab penetapan hukum) yang menyebabkan mereka dapat di beri zakat. Jika 

ilatnya tidak ada, maka mereka tidak diberi zakat ini seperti yang dilakukan 

oleh Abu bakar dan Umar r.a, yang tidak memberikan zakat kepada para 

muallaf setelah islam kuat dan tersebar.
114

 

Kelima, Budak, Pemberian ini untuk mengeluarkan hambah sahaya 

dari perbudakan. Waliyul Amri mengatur pemberian zakat ini untuk membeli 

dan memerdekakan hambah sahaya, atau membantu hambah mukataf, yaitu 

mereka yang telah dijanjikan tuannya akan di merdekakan dengan syarat 

membayar kepadanya sejumlah harga mereka. Seorang atau sekelompok orang 

dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah 

terkumpul dari dari para muzaki, membeli budak atau ammah (budak 

perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini 

sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, seperti para tenaga 

kerja tersebut, yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak 

mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman 

dan memerlukan dana untuk membayarganti rugi pada majikannya, mereka 

berhak dibantu dari dana zakat atas nama asnaf fakir miskin atau atas nama 

asnaf ibnu sabil dan bukan atas anama asnaf fir-riqab.
115
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Keenam,Gharim (orang-orang yang berutang) yakni mereka yang 

menanggung utang dan tidak mampu menyelesaikan utangnya dengan syarat 

utangnya itu bukan dalam maksiat. Termasuk dalam Al-Garimu (orang-orang 

yang berutang), juga mereka yang berutang, meskipun mampu melunasinya, 

kalau utang mereka itu untuk melaksanakan pengabdian umum, seperti 

mereka yang melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga 

menumpuklah utangnya. Dua golongan ini, yakni yang berutang untuk 

kepentingan darinya, dan yang berutang untuk kepentingan umum, berhak 

menerima zakat. Demikianlah sikap islam terhadap mereka yang berutang, 

yang belum pernah diterapkan dalam sistem politik lain. 

Ketujuh, Sabilillah adalah para pahlawan sukarelawan. Mereka di beri 

zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong keberanian mereka dalam 

bertempur. Imam Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah, berpendapat 

bahwa maksud sabilillah ialah orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi 

terputus karena kehabisan biaya. Imam Abu Hanifah berdapat bahwa sabilillah 

semua bentuk qurbah (usaha mendekatkan diri kepada Allah). Jadi, termasuk 

dalam sabilillah adalah setiap usaha untuk menaati Allah dan jalan bermacam-

macam kebajikan apabilah diperlukan. Zakat yang dikeluarkan untuk 

kepentingan-kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan 

umat, itulah yang disebut sabilillah.
116

 

Kedelapan, Ibnu Sabil Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam 

perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya 
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untuk sampai ke negerinya. Kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang 

dapat mengantarkan ia sampai ke negerinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu 

banyak maupun sedikit. Demikian pula diberikan kepadanya biaya selama 

perjalanan hingga ia dapat sampai di negerinya, walaupun ia seorang yang 

kaya di negerinya, karena sabda Rasulullah saw : “Zakat tidak halal diberikan 

kepada orang kaya kecuali (yang berjihad) di jalan Allah, atau ibnu sabil”.
117

 

 

H. KONSEP MANAJEMEN ZAKAT 

a. Pengertian Manajeman 

Istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti control. 

Kalau dalam bahasa indonesia dapat diartikan penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk mencapai sasaran.
118

 

Manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh 

hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara 

menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Pengelolaan pekerjaan itu 

terdiri dari bermacam ragam, misalnya berupa pengelolaan industri, 

pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, olah raga, kesehatan dan lain-

lain. Bahkan hampir setiap aspek kehidupan manusia diamana terbentuk 

suatu kerjasama (organisasi). 

Untuk mengelola suatu pekerjaan agar cepat mencapai hasil yang 

sesuai dengan tujuan yang ditentukan, sangat memerlukan keahlian dalam 
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memimpin orang-orang. Artinya memotivasi orang lain agar mau bekerja 

dengan kiat dan kretaif.
119

 

Pada umumnya manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat 

penting, telah memasuki dan mempengaruhi hampi seluruh aspek 

kehidupan. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan 

pengetahuan yang disistematisasikan dan diterima sesuai dengan 

kebenaran universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan 

dengan entitas manusia maupun entitas fisik-material. Dalam tataran seni, 

manajemen diartikan sebagai kekuatan abadi yang kreatif ditambahkan 

dengan keterampilan dalam pemyelelesaian pekerjaan. Dengan 

demikian,dalam konteks organisasi, manajemen merupakan suatu 

kebutuhan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan 

pencapaian tujuan organisasi.manajemen diperlukan untuk mengelola 

berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, 

waktu, sumber daya manusia, metode kerja dan sebagainya secara efektif 

dan efisien. Begitu pula halnya dengan pengurusan zakat, manajemen 

dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan 

dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.
120

 

Di antara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah swt. Dalam 

rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam sebuah Negara dan 

masyarakat adalah pensyari‟atan zakat. Zakat merupakan upaya strategis 
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yang berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak 

mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam urusan usaha, 

menjadikan berkemampuan dan mandiri.
121

  

Berkaitan dengan memenajemeni zakat, infaq dan sedekah di atas 

secara optimal dan fungsional manajemen zakat dijelaskan secara 

terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, 

plaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan zakat, infaq dan 

sedekah. 

b. Manajemen Pengelolaan Zakat 

Di dalam kegiatan pengelolaan zakat tidak terlepas dari kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat 

merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur‟an lebih 

memperhatikan masalah pendistribusiannya mencakup pula pengumpulan. 

Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang terlebih dahulu 

dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar 

dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada 

menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan 

memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan 

pengawasan.tanpa itu sangat mungkin pendistribusian dana zakat 

diselewengkan atau kurang efektif. 
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Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua 

jenis: Badan Amil Zakat (BAZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur 

organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan 

spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas 

bagian penggerak dana, Bagian keuangan, bagian pendayagunaan dan 

bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi zakat juga harus memiliki 

Komite Penyaluran (Lending Committee) dengan mekanisme yang baik 

agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini 

dirancang untuk menjadi saluran seleksi atas setiap distribusi dana yang 

akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan 

lembaga. Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survai lapangan, 

baik dari sisi asnaf mustahiq maupun program pemberdayaan (ekonomi, 

pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan lain sebaginya). Prioritas ini 

harus dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan 

dana serta lembaga. 

Dari tugas pokok pokok ini, ruang lingkup manajemen organisasi 

pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan 

dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas 

membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan 

umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan 

pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.
122
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Selain itu, BAZ dan LAZ pun harus mempunyai rencana kerja 

yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya 

lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi 

akan terarah. 

Apabila kinerja yang baik seperti apa yang diharapkan telah 

tercapai, sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu 

mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus 

diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus 

menerus (continuous improvement) khususnya dalam kualitas pelayanan 

dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala 

sesuatu terus mengalami perubahan dan perubahan itu perlu dicermati 

dampak positifnya terhadap kinerja organisasi. Di sinilahletak perlunya 

fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai pusat yang 

menentukan cara-cara kerja (termasuk upaya peningkatan kualitas 

layanan) dan standar hasil kerja (termasuk perolehan dana zakat dan 

program pemberdayaan umat). Apa pun keberhasilan yang dicapai fungsi 

litbang perlu pula disertai dengan “keberanian” untuk mengumumkannya 

melalui media iklan dengan tujuan memperbesar kepercayaanpara 

muzakki dan sekaligus meyakinkan kinerja pengembangan program 

pemberdayaan umat. 

Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu 

diperhatikan adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi 

amil zakat. Sebagi sebuah lembaga publik yang mengelola dana 

masyarakat, BAZdan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan 
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manajemen keuangan yang baiki dan menimbulkan manfaat bagi 

organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas 

dantransoaransi secara lebih muda dilakukan sehingga berbagai laporan 

keungan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dantepat waktu. Lebih 

daripada itu, keamanan dana akan relatif lebih terjamin, karena terdapat 

sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat transaksi lebih 

mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-

benar efisien. 

Terlepas daripada itu, manajemen keuangan yang baik memang 

diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting. 

1. Dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai syariah Islam. 

2. Pertanggungjawaban kepada muzakki dan publik pada umumnya dapat 

diberikan. 

3. Pendayagunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat 

dan berdaya guna. 

4. Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. 

5. Keamanan dana relatif lebih terjamin.
123

 

Begitu pula halnya soal zakat. Pengelolaanzakat sudah seharusnya 

memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk 
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mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja 

pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang 

secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap 

masyarakat, khususnya oleh muzakki dan mustahiq; dan lebih jauh lagi 

bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat. 

c. Fungsi-fungsi Manajemen Zakat 

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah 

ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu 

dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi 

atau bagian-bagian yang diberi peran dan tugas untuk melaksanakan peran 

dan tugasnya.
124

 

Secara umum fungsi manajemen itu berbeda-beda menurut para 

ahli. Salah satunya menurut George R. Terry menemukan empat fungsi 

manajemen yaitu sebagai berikut: 

1) Planning (perencanaan) 

Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang 

dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan 

mnaksud dan tujuan yang ditetapkan. Suatu perencanaan harus 

menunjukkan pula maksud dan tujuan, termasuk pula rencana untuk 

mengadakan pengawasan agar penyelenggaraan pekerjaan dapat 

dilaksanakandengan sebaik-baiknya.
125
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Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan 

kegiatan dengan proses sebagai berikut : 

a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan 

orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan orang yang berhak 

mendapatkan zakat (mustahiq). Sedangkan tujuan adalah menyantuni 

orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau 

meringankan beban mereka. 

b) Menetapkan bentuk organisasi atau kelemahan zakat yang sesuai 

dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan 

zakat. 

c) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dana distribusi zakat. 

Dalam halini dilakukan indentifikasi orang-orang yang berkewajiban 

zakat (muzakki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat 

(mustahiq). Sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai 

bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat.
126

 Penerima 

zakatpun diperluas pemahamannya. Selain dari fakir miskin yang telah 

dirumuskan secara tradisional, dalam pengertian fakir miskin terdapat 

pula biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga sosial, panti 

asuhan dan bantuan modal fakir miskin agar mereka dapat berusaha 

secara produktif.
127

 

d) Menentukan waktu penggalian sumber zakat dan waktu untuk 

mendistribusikan zakat. 

                                                             
126

 Ismail Nawawi, Zakat dalam perspektif Fiqih, sosial dan ekonomi, (Surabaya: Putra 

Media Nusantara, 2010),  hal. 48. 
127

 Muhammad Daud Ali, Op. Cit., hal. 68. 



 73 

e) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang 

mempunyai komitmen, kompetensi dan profesionalisme untuk 

melakukian pengelolaan zakat. 

f) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik 

mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, 

pengembangan secara terus menerus, secara berkesinambungan. 

Berdasarkan perencanaan tersebut, dibuatlah program kerja yang 

sesuai dengan tuntutan dankebutuhan kelembagaan zakat yang telah 

ditetapkan. 

Dalam perencanaan yang dimaksud di atas adalah perumusan dari 

tujuan, cara dan langkah-langkah, semua hal tersebut hendaknya 

ditetapkan terlebih dahulu. 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Organisasi adalah wadah, lembaga atau kelompok pembentukan 

tingkah laku hubungan antara manusia secara efektif sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya serta memberikan kondisi lingkungan 

tertentu untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini merujuk pada proses 

pengorganisasian yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan 

di antara para anggota sehingga tujuan dapat dicapai.
128

 

Adapun langkah-langkah pokok proses pengorganisasian sebagai 

berikut: 
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a) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

b) Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. 

c) Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis menjadi 

departemen-departemen dan menyusun skema kerja sama antar 

departemen. 

d) Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan harmonis. 

e) Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah 

penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.
129

 

3) Actuating (Penggerakan) 

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan 

yang dilakukan seseorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan 

kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencana dan pengorganisasian agar 

tujuan-tujuan dapat tercapai. Menurut G.R Terry, actuating 

(penggerakkan) mencakup menetapan dan pemuasan kebutuhan 

manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, 

mengembangkan dan memberikan konpensasi kepada mereka.
130

 

M. Munir, Wahyu Ilahi memberikan pengertian actuating 

(penggerakan) adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada 
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para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan 

ikhlas demi tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
131

 

Dalam penyelenggaraan pergerakan langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan Motivasi 

1. Tujuan dari pemberian motivasi adalah mendorong para 

pelaksanaan pengelola zakat agar bersedia melaksanakan tugas 

yang diserahkan kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi kerja 

dapat berupa.
132

 

2. Mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam sebuah organisasi dakwah diperlukan sebuah 

kerjasama tim yang benar-benar kuat dan mengakar, oleh 

karenanya keterlibatan peran aktif dan partisifatif semua pihak 

dalam pengambilan keputusan dankebijakan-kebijakan maupun 

sebuah semangat kerja yang tinggi. 

3. Memberikan informasi secara komperenhensif. 

Dari pemberian informasi yang komperenhensif itu dapat 

menghilangkan sebuah keraguan akan memberikan sebuah 

kepastian kepada semua pihak dalam memberikan tugasnya. Dalam 

penggunaan arus informasi manager atau pimpinan harus selalu 

memperhatikan mutu hubungan manusia di dalam sebuah 

                                                             
131

 M. Munir, Wahyu Ilahi, Op. Cit.., hal. 139. 
132

 Ibid, hal. 143-151. 



 76 

organisasi yang meliputi hal-hal yang bersifat pengembalian 

keputusan kritis,perwakilan, penanganan komunikasi serta umpan 

balik yang akan didapatkan. 

b) Bimbingan  

Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan 

yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas 

pelaksanaan dalam pengelolaan zakat perlu adanya bimbingan atau 

arahan, hal tersebut agar pelaksanaan sesuai kegiatan dengan rencana 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

c) Penyelenggaraan Komunikasi 

Untuk menciptakan sebuah kerja sama yang solid dalam 

organisasi atau lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerja 

sama yang baik dari pemimpin. Dalam hal ini pemimpin harus mampu 

memberikan seperangkat tujuan yang memungkinkan adanya 

komunikasi terhadap pelaksanaan pengelola zakat akan menumbuhkan 

kepercayaan dan saling pengertian sehingga jalinnya proses kegiatan 

berjalan lancar. 

d) Pengembangan dan Peningkatan Pelaksanaan 

Adanya peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan 

sangat diperlukan bagi pelaksana pengelola zakat. Adapun cara yang 

ditempuh yaitu mengadakan pelatihan, temuan kerja seminar dan lain-

lainnya. 
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4) Controling (Pengawasan) 

Pengawasan (controling) sebagai elemen atau fungsi keempat 

manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat 

penyimpanan-penyimpanan yang terjadi. 

Untuk melakukan pengawasan ada beberapa langkah dasar dalam 

proses pengendalian atau pengawasan yaitu: 

a) Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur 

prestasi. 

b) Mengukur prestasi kerja. 

c) Menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat. 

d) Mengambil tindakan korektif. 

Secara manajerial pengawasan kinerja amil zakat guna memastikan 

bahwa tujuan badan atau lembaga amil zakat disemua tingkat dan rencana 

yang telah dirancang untuk mencapainya yang sedang dilaksanakan. Jadi 

fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, mulai dari 

pimpinan bawah sampai ke pimpinan atas. Adapun pola pengawasan yang 

dugunakan adalah sebagai berikut: 

a) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan atau lembaga amil 

zakat. 

b) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran 

atau pengevaluasian kinerja dengan standar yang telah ditentukan 

dengan proses yang berkelanjutan. 
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c) Memperbaiki penimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap, jika 

tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi.
133

 

Fungsi- fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi kegiatan 

yang berangkat, bertahap, berkelanjutan dan saling mendukung satu sama 

lain. Jika dikaitkan dengan aktivitas dalam suatu lembaga atau organisasi 

yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen maka akan tercapai hasil 

yang maksimal. Oleh karena itu, elementor organisasi tidak bekerja/ 

bergerakkan sendiri, tetapi ada orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap hak tersebut. Dengan demikian, sebuah organisasi atau lembaga 

membutuhkan manajemen untuk mengatur dan menjalankan aktivitasnya 

sesuai dengan tujuan-tujuannya. Manajemen menjadi pusat utama bagi 

kinerja individu maupun kelompok, maka peran manajemen sangat 

penting untuk mengatur kelangsungan kegiatan di masa depan. 

 

I. ZAKAT PRODUKTIF 

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin 

berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif 

yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang 

mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat 

tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana 

beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal 

usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin
134

 yang berdalil 
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dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah 

memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai 

amil zakat seraya bersabda :  

ُر ُمْشِرٍف َوََل َسائٍِل "ُخْذُه فَ َتَموَّْلُو, أَ  ْو َتَصدَّْق بِِو, َوَما َجاَءَك ِمْن َىَذا اَْلَماِل, َوأَْنَت َغي ْ
 َرَواُه ُمْسِلم     َفُخْذُه, َوَما ََل َفََل تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسَك".

Artinya:  “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan 

sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu 

dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan 

bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak 

demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR 

Muslim).
135

  

 

Kalimat ُْله  berarti mengembangkan dan  (fatamawalhu)  فَتََمىَّ

mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi 

bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, 

semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan 

dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :  

سوَل اهلل َصّلى اهلل َعَلْيِو َوَسّلم مل يكون شيئا علي الإلسَلم إَل أعطاه, قال : ر أن 
فأتاه رجل فسالو, فامر لو بشاء كثري بني جبلني من شاء الصدقة, قال : فرجع إيل 
قومو فقال : يا قوم أسلموا فإن حممد يعطي عطاء من خيشى الفاقة ! رواه أمحد 

 بإسناد صحيح 
Artinya:  Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu 

atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah 

seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau 

memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) 

yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung 

dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya 

seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, 

sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang 
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dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad 

shahih.
136

 

  

Pemberian kambing kepada muallafah qulubuhum di atas adalah 

sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.   

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat 

ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-

Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat 

yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau 

makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
137

  Demikian juga seperti 

yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi 

yang mengatakan bahwa  seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat 

kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi 

dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual 

minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang 

untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli 

barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan 

tetap.
138  

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi 

mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan 
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kecukupan kepada fakir miskin….”
139

 Hal ini juga seperti dikutip oleh 

Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi‟i, An-Nawawi, Ahmad 

bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka 

berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat 

sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya secara mandiri.
140

  

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai 

dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah 

masalah tekhnis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan 

kemiskinan golongan fakir dan miskin.      

a. Pendistribusian Zakat bagi Mustahiq Zakat                 

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat 

produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat
141

 serta para Muallaf.  

Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan 

miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan 

tertentu saja seperti ibnu sabil, fi sabilillah, gharimin dan hamba sahaya. 

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat 

memperoleh zakat produktif :  
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Tabel II. 1 Prioritas Mustahiq Zakat Produktif 

No Asnaf Produktif 
Non-

Produktif 
Keterangan 

1 Fakir V V 
 

2 Miskin V V 
 

3 Amil V V 
 

4 Muallaf V V 
 

5 Riqab - V 
 

6 Gharimin - V 
 

7 Ibnu Sabil - V 
 

8 Fi Sabilillah - V 
 

 

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi 

prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah 

diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada 

asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun 

hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang 

diperlukan atau tidak.  

Dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara 

kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu 

segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan 

zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita 

rasa syara‟, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang 

serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta 

tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan 

per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan 

pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.
142  
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Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah, mengatakan bahwa hendaklah 

ia (fakir miskin ) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya 

dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan 

untuk selama-lamanya.
143

 Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga 

mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat 

memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.
144  

Bagaimanapun juga masyarakat miskin adalah kondisi dimana fisik 

masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar 

lingkungan yang memadai disegala bidang.
145

 Maka yang dimaksud disini 

adalah, kumpulan orang-orang miskin (Mustahiq) yang mendapat dana 

zakat produktif. 

Skala prioritas haruslah menjadi perhatian amil zakat, jika dana 

yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah mustahiq yang 

sangat membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan 

jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk 

seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok 

fakir miskin serta hasilnya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat 

dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan 

menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, 

alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.    
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b. Zakat Bagi Usaha Produktif 

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan 

keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta 

mempunyai managemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha 

tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan 

bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi 

sasaran zakat produktif.  

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat 

yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. 

Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas 

yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan 

professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.
146  

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa 

sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa 

langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :  

1. Forecasting yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran 

sebelum pemberian zakat tersebut.  

2. Planning, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang 

apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti 

penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan 

tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.  
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3. Organizing dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai element yang 

akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat 

peraturan yang baku yang harus di taati.  

4. Controling yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada 

sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera 

terdeteksi.
147 

 

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat 

produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah 

dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari 

golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang 

berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan 

bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara 

ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan 

rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi 

gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh 

diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah 

merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi 

terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai 

dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.
148  

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya 

adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan 

dijalankan, pemahaman mengenai bagaiamana mengelola usaha sangat 
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penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya 

sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-

syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :  

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak 

diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman 

keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. 

Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti 

rokok, kartu remi dan lain sebagainya.  

2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir 

miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.  

3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil 

tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik  kaum fakir ataupun 

miskin. 

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan 

maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya 

dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata 

harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti 

kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.  

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara 

menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip 

oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan 

dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara 

mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal 

dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya 
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sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga 

ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan 

dana zakat.
149 

 

1. Pengertian Pola Pendayagunaan 

Kata “pola” dalam kamus ilmiah popular artinya bentuk atau 

system.
150 

Sedangkan kata “pola” dalam kamus ilmiah popular artinya 

model, contoh atau pedoman (rancangan).
151

 Pada pembahasan ini maka 

pola lebih tepat diartikan sebgai bentuk, karena memiliki keterkaitan 

dengan kata yang dirangkulnya yaitu pola pendayagunaan, yang berarti 

bentuk pendayagunaan. 

Sedangkan pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti 

manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar 

bahasa Indonesia: 

a) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat 

b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas 

dengan baik.152 
 

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana 

cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar 

dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk 
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proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif dan, 

bermanfaat dan berdayaguna. 

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunana/Penyaluran 

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain: 

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini beratri bahwa zakat hanya diberikan 

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

bahwa penyakuran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya 

kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan 

mustahik yang barsangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada 

diri orang tua yzng sudah jumpo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat 

ini idealnya adalah hibah. 

b. Bentuk pemerdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target 

merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi 

kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat 

dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran 

zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap 

permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya 

adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab 

kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat 

demi tercapainya target yang telah dicanangkan.153 

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemerdayaan terdiri dari tiga 

yaitu: 
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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 oleg 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.154 

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikatagorikn 

sebagai berikut: 

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini 

penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk 

dimanfaatkan langsung oleh yang berangkutan seperti: zakat fitrah yang 

diberkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. 

2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam 

bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain. 

3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam 

bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-

alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk 
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menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir 

miskin. 

4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam 

bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah 

proyek social maupun untuk membantu atau menambah modal seorang 

pedagang atau pengusaha kecil.155 

 

J. Landasan dan Konsep Pendistribusian Zakat Produktif 

a. Pengertian dan landasan Zakat produktif 

Dalam pelaksanaan pengelola zakat, Badan Amil Zakat 

bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mendistribusikan atau 

menyalurkan dana yang terkumpul pada BAZ yang dikelolanya kepada 

yang berhak menerimanya. 

Dalam Pelaksanaan pengolaan pada Badan Amil Zakat (BAZ) 

untuk mencapai hasil dan tujuan yang maksimal, maka dalam hal tersebut 

peran manajemen sangatlah penting. Menurut James A.F. Stoner 

mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanan, 

pengorganisasian kepemimpinan dan pengawasan (controlling) upaya 

anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah diterapkan.
156

 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai 

tujuan yang telah diterapkan sangat diperlukan suatu manajemen yang 

baik. Agar apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut mendapat manfaat 
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dan berdampak positif dari apa yang diharapkan. Dalam pendistribusian 

harta zakat profesi untuk usaha produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) 

kota yang bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi yang lemah dan 

memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki. Oleh 

sebab itu sangat diperlukan pengelolaan dana zakat yang baik. 

Sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman zakat yang 

diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama 

(2002:244) untuk pendayagunaan zakat. Bentuk inovasi distribusi zakat 

dibagi menjadi empat bentuk, diantaranya: 

1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan 

kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara lansung seperti zakat 

fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban 

bencana alam. 

2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat dibagikan dalam 

bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk 

alatalat sekolah beasiswa. 

3) Distribusi bersifat “produktif tradisional” dimana zakat diberikan 

dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti sapi, alat cukur dan 

lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan 

suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. 

4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek 

sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.
157
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 M. Arif Mufraini,...hal. 153-154. 
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Pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan 

pendistribusian atau penyaluran dana zakat, dimana zakat tersebut dapat 

dikembangkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan fungsi dan 

peranan pranata (kondisi sosial) keagamaan dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil 

guna zakat tersebut. 

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaiman yang telah 

terjadi pada zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah 

hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah dalam sebuah hadits 

riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, 

Bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya 

untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. 

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif 

terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf 

Al- Qordhawi dalam fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan 

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat 

untuk kemudian kepemilikan dan keuangannya bagi kepentingan pakir 

miskin, sehingga akan tepenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang 

masa.
158

 

Penggantian pemerintah pada saat ini dapat diperankan oleh Badan 

Amil Zakat (BAZ) atau lembga amil zakat yang memiliki tiga pilar utama 

yaitu amanah, professional dan transparan.
159

 Jika pemberian zakat bersifat 
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produktif harus pula melakukan pembinaan / pendamping kepada para 

mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar 

para mustahik semangkin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. 

Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mendistribusikan zakat, adalah 

menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun 

berdasarkan data yang akurat. Karena terbatasnya dana zakat, infak dan 

sedekah yang terkumpul sementara jumlah penerima zakat (Mustahik) 

semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al- 

Taubah ayat 71 

                        

                    

                  

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( At-Taubah ayat 71)
160

 

 

Konsep pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang 

diterapkan pada Badan Amil Zalat (BAZ) umumnya digabungkan dengan 

dana yang terkumpul lainnya pendistribusian zakat untuk usaha produktif 

merupakan konsep baru dalam pendistribusan zakat. Adapun yang menjadi 

landasan dan konsep pendistribusan zakat untuk usaha produktif 

diantaranya: 
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1) Peraturan perundangan pengelolaan zakat UU RI No. 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat, diantaranya: 

a. Pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat 

didayagunakan atau dimanfaatkan untuk mustahik dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha produktif. 

b. Pasal 17 yang menjelaskan bahwa hasil penerimaan infak, sedekah, 

hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk 

usaha produktif agar dana-dana tersebut dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
161

 

2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan 

UU No 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat pasal 28 ayat 2 

yang menjelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 

untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratanpersyaratan 

sebagai berikut : 

a) Apabila Pendayagunaan untuk mustahik yang bersifat konsumtif 

untuk kebutuhan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

sudah terpenuhi dan ternyata terdapat kelebihan. 

b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. 

c) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. 

3) Keputusan seminar ketiga yang diadakan di Kuwait 1413 H bersamaan 

1992 M yang membahas tentang zakat kontemporer. Dibolehkan 

pengembangan dana zakat dengan beberapa kode etik sebagai berikut : 
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a. Tidak ada alokasi-alokasi pembagian zakat instansi sehingga 

seluruh harta zakat dapat habis dibagi-bagikan secara langsung 

b. Pengelolaan dana itu dilakukan seperti juga modal lain dengan cara 

diisyaratkan. 

c. Hendaknya didasari oleh hubungan yang mempotenkan modal 

yang dikembangkan tersebut sebagai harta zakat, demikian juga 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 

d. Sesegera mungkin menuangkan berbagai dana yang telah 

dikembangkan bila didapatkan mereka yang berhak menerima 

zakat, untuk dibagikan kepada mereka 

e. Dilakukan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tujuan 

pengembangan modal dari harta zakat itu agar produktif dan aman 

serta dapat memenuhi tujuan pengembangan modal 

f. tersebut. 

g. Harus ada SK pengembangan modal zakat dari mereka yang 

direkomendasi oleh Negara atau pihak-pihak yang berwenang 

untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat agar tetap 

menjaga prinsip perwakilan yang diisyaratkan. Untuk 

memperkarsai proyek tersebut juga harus dipilih orang-orang 

berkompetensi, berpengalaman dan dapat dipercayai.
162

 

h. Keputusan Lembaga Pengkajian Fiqih Islam dalam muktamar 

ketiganya yang diadakan di Amman ibu kota kerajaan Yordania 

                                                             
162

 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, 

(Jakarta : Darul Haq, 2004) , Cetakan ke- I, hal. 483. 



 96 

mulai tanggal 8-13 Safar 1407 H atau 11-16 Oktober 1986 M. yang 

berisikan tentang: 

“membolehkan menggunakan uang atau dana zakat untuk 

kepentingan sebagai usaha/proyek pengembangan modal yang 

pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat 

atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwewenang 

mengumpulkan dan membagikan zakat, yang tentunya terlebih 

dahulu disalurkan sebagiannya kepada penerima zakat yang 

memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta 

dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi 

kerugiankerugian”. 

 

Disamping ketiga landasan tersebut dalam hal ini Imam An-

Nawawi menjelaskan dalam “Majmu” pada pembahasan kadar dan ukuran 

zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia nukil dari fiqih mazhab 

Syafi‟i: “Apabila ia telah terbiasa melakukan suatu keterampilan tertentu, 

maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang 

dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun atau 

membeli alat apa adanya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan 

ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil 

usahanya.
163

 

Pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan masalah 

mendasar dalam perekonomian Islam. Pada awal pengumpulannya, zakat 

dihimpun dan disalurkan dengan tujuan untuk membantu mengatasi 

kebutuhan utama para mustahik. Dewasa ini, pengelolaan zakat yang 

inovatif melalui distribusi pembiayaan produktif kepada para mustahik, 

menjadi fenomena tersendiri dalam perekonomian Islam Pendistribusian 
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zakat selama ini pada umumnya terfokus pada para mustahik yang 

cenderung bersifat konsumtif, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok 

pada saat tertentu. Dengan begitu, untuk selanjutnya mereka menjadi 

miskin kembali. Setiap tahun fakir-miskin bukan semakin berkurang, 

bahkan semakin bertambah dalam antrian panjang para penerima zakat. 

Kalau kondisi ini dibiarkan, maka umat Islam tidak bisa menyelesaikan 

problema ekonomi umatnya. 

Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendayagunaan zakat secara 

efektif yaitu sistem pendistribusian zakat yang berorientasi pada 

produktivitas. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bagian 

zakat kepada mustahik yang cukup sebagai modal untuk memulai atau 

membuka bidang usaha produktif yang memberikan income yang 

memadai, hingga pada gilirannya ia tidak lagi menjadi mustahik zakat 

tetapi meningkat menjadi muzakki. 

b. Prosedur pendistribusian Zakat Produktif 

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam 

pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu 

mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan 

memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Namun karena 

kurang bagusnya pengelolaan, potensi itu menjadi kurang bermakna. 

Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat 

lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat 
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dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk 

kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Agar menjadi sumber dana 

yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan 

adanya pengelolaan secara profesional dan bertanggungjawab. 

Problematika perekonomian dan kesejahteraan umat manusia sejak dahulu 

sampai sekarang masih masalah utama umat manusia. Silih berganti sistem 

perekonomian terus berlangsung. Sistem kapitalis yang sampai saat ini 

masih menjadi tumpuan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi 

dalam kesehariannya, didukung lagi dengan praktek riba yang telah 

merambat keseluruh elemen masyarakat sehingga nilai spiritual dan nilai 

luhur lainnya semakin terkikis demi mencapai kekayaan.  

Telah memperkenalkan dan mengajarkan kepada umat manusia 

sistem Rasulullah yang berasal dari Islam yang mampu menyelasaikan 

segala persoalan kehidupan. Penerapan zakat yang berkembang saat ini 

adalah zakat produktif, dimana zakat tersebut diberikan kepada para 

mustahik dalam bentuk dana pinjaman untuk modal usaha. Salah satu 

tujuan konsep zakat produktif ini adalah untuk mempercepat tujuan zakat 

yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau para 

mustahik.  

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan suatu 

bentuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh 

organisasi baik lembaga maupun Badan Pengumpulan zakat seperti Badan 

Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), kepada masyarakat 

pada umumnya dan mustahik pada khususnya.  
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Dalam mengimplementasikan zakat profesi, langkah selanjutnya BAZ 

adalah harus mampu membantu skala prioritas, terkait dengan pendayagunaan 

zakat mana dana apa saja yang harus didahulukan diantra sekian banyak hal 

atau program apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan 

umum.
164

 

Pendayagunaan kemiskinan melalui zakat untuk kepentingan 

orangorang yang tidak mampu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :
165

 

1. Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya 

konsumtif 

2. Memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan 

dikembangkan. 

Pendayagunaan yang asal katanya dari daya guna menurtt Amir YS 

Chaniago daya guna adalah Kemampuan menghasilan manfaat bagi 

kehidupan.
166

 

Jadi Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif 

adalah suatu kegiatan atau perkerjaan yang mempunyai kemampuan untuk 

mendatangkan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat pada umumnya 

dan mustahik pada khususnya. 

Dalam Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat pasal 29 menyebutkan 

bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha 
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produktif ditetapkan sebagai berikut Sistem pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Melakukan studi kelayakan/analisis kebutuhan Studi kelayakan merupakan 

salah satu konsepsi penting di dalam menjalan suatu kegiatan organisasi 

masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha yang digunakan 

sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. 

Menurut Kasmis dan Ja‟far Studi kelayakan adalah studi kelayakan 

suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan 

atau usaha yang akan dijalankan dalam rangkan menetukan layak atau 

tidak usaha tersebut dijalankan.
167

 

Jangkau studi kelayakan tidaklah semata-mata hanya untuk 

menetukan layak atau tidak menerima atau menolak atas suatu usaha yang 

akan dilakukan.Tetapi juga ditujukan untuk mengidentifikasi masalah di 

masa yang akan datang sehingga dapat meminimalkan kemungkanan 

melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Dalam 

menentukan layak atau tidaknya suatu usaha untuk mendapatkan pinjaman 

atau tambahan modal dari BAZ dapat dilihat dari berbagai aspek. 

Setiap aspek dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar 

nilai tertentu, namun keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah 

satu aspek saja, tetapi dasar kepada seluruh aspek yang akan dinilai 

nantinya. 
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Aspek Aspek atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi 

oleh mustahik. Untuk mendapatkan pinjaman dana untuk usaha produktif 

dari Badan Amil Zakat (BAZ) diantaranya : 

1) Membuat surat permohonan 

2) Photo copy KTP dan KK 

3) Keterangan dari kepala kelurahan tentang usaha yang dilakukan 

4) Keterangan Tidak Mampu dari kepala kelurahan atau Camat 

5) Persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya 

6) Mengisi formulir yang disediakan oleh BAZ 

Disamping aspek-aspek administrasi mustahik yang mendapatkan 

usaha dana zakat untuk usaha produktif, perlu juga memenuhi sebagian 

atau semua persyaratan seperti : 

a) Berpontensi yakni kesangupan para mustahik untuk dapat 

memanfaatkan dana zakat yang diterimanya sebagai modal usahanya, 

dan usaha yang dilakukanya benar-benar dapat bermanfaat bagi dirinya 

dan masyarakat. 

b) Berkemampuan yakni kecakapan dan kesangupan mustahik untuk 

menjalan dana zakat yang diterimanya. Untuk usahanya dan 

mengembalikan dana zakat yang diterimnya kepada para pengelola 

zakat. Karena dengan dana tersebut dapat digulirkan lagi kepada 

mustahik lainya. 

c) Berpengalaman bahwa mustahik yang diberi pinjaman atau bantuan 

dana zakat tersebut benar-benar memiliki usaha dan telah menekuni 
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dan menjalani usahanya tersebut dalam jangka waktu yang cukup 

lama. 

d) Terbukti berprestasi dibidang usaha yang dijalaninya 

e) Layak dipercaya 

Menurut Bambang Utomo untuk tetap konsisten dengan kata gori 

mustahik menjalankan dana zakat sebagai usaha produktif, dapat saja 

kreteria mustahik tersebut menjadi : 

1. Fakir miskin atau muallaf yang siap berusaha 

2. Budak yang mau dan mampu keluar dari jerat perkerjaannya kasarnya 

utuk hidup mandiri. 

3. Kaum pengutang yang dapat berusaha atau berbisnis kembali bila 

kewajibannya yang tertunda di lunasi 

4. Orang-orang yang berada di jalan ekonomi Allah serta kaum musafir 

yang terputus modal. 

5. Individu maupun lembaga amilin yang terpanggil untuk merintis 

program zakat modal usaha atau untuk menjalankan usaha produktif. 

Dari kategori mustahik tersebut dapat di jadikan suatu standar 

penilaian atau studi kelayakan terhadap para mustahik yantg berhak 

menerima bantuan dana zakat untuk usaha produktif. 

Menurut Khasmir dan Ja‟afar dalam bukunya studi kelayakan 

bisnis ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu di 

lakukan studi kelayakan yaitu: 

a. Untuk menghindari resiko kerugian 

b. Untuk memudahkan perencanaan 
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c. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

d. Untuk memudahkan pengawasan 

e. Untuk memudahkan pengendalian.
168

 

Untuk mencapai tujuan dalam melakukan studi kelayakan terhadap 

suatu usaha yang akan dilakukan diperlukan suatu tahap-tahap untuk 

mempermudah dalam melaksanakan studi kelayakan dan keakuratan 

dalam penilaian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan 

yang umum dilakukan adalah menurut Khasmir dan Ja‟afar diantaranya; 

a. Pengumpulan data dan informasi 

b. Melakukan pengolahan data 

c. Analisa data 

d. Mengambil keputusan 

e. Memberi rekomendasi. 

Badan Amil Zakat merupakan salah satu organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial dan kemasyarakatan jadi studi kelayakan yang 

dilakukan adalah yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi para 

mustahik dan masyarakat terutama dalam membantu para mustahik dan 

masyarakat untuk benar keluar dari kemiskinan dan kesulitannya serta 

untuk membantu mengembangkan usaha yang dirintiskannya, dengan 

tujuan, bahwa para mustahik tersebut dapat menjadi muzakki pada masa 

waktu yang ditentukan. Sehingga dana masyarakat yang kembali dapat 

digulirkan pada pihak-pihak mustahik yang lainnya. 
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2) Perlunya Menetapkan Usaha Produktif 

BAZ sebagai badan pengelola zakat mempunyai wewenang untuk 

mendistribusikan untuk mendayagunakan dana zakat yang telah terkumpul 

bagi para mustahik yang berhak menerima zakat. 

Agar dana zakat lebih produktif, maka pendistribusian zakat lebih 

di manfaatkan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan pendapatan 

bagi para mustahik. Menurut Adiwarman Karim, usaha produktif adalah 

suatu kegiatan atau pekerjaan dalam hasil dan manfaat baik uang, barang 

dan jasa dalam jumlah tertentu. 

Menurut M. Syukri Ghazali pendistribusian zakat untuk usaha 

produktif dibagi kedalam dua sifat: 

a) Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-

barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, 

mesin jahit dan lain-lain, pemberian dalam bentuk ini akan dapat 

menciptakan suatu usaha dan memberikan kerja baru bagi para 

mustahik. 

b) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan atau diwujudkan dalam 

bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk 

embantu atau menambah modal pedagang atau usahakecil 

menengah.
169

 

Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana 

zakat adalah: 
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1) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak 

diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman 

keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. 

Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat 

seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya. 

2) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir 

miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal. 

3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diushakan 

mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir 

ataupun miskin. 

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif 

ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai 

penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” 

dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi 

sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha. 

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara 

menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip 

oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha 

dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi 

mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu 

wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri 

seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja 

yang produktif yang didirikan dengan dana zakat. 
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Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting 

adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif 

tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan 

sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program 

ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat 

mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi 

mustahik zakat. 

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif 

dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan 

mengarahkan para mustahik dalam menjalankan usahanya. Model 

pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang 

dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input 

dalam hal spiritual mustahik. Diadakannya kelompok-kelompok 

pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola 

zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi 

selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan mengembalikan dana 

zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu sekaligus 

mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual. 

3) Perlunya Badan Amil Zakat (BAZ) menetapkan usaha produktif bagi para 

mustahik untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat dan manfaat 

yang ditetapkan. 

4) Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan 

a) BimbinganMenurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan adalah suatu 

proses pemberian bantua terhadap individu agar dalam proses mencari 
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pekerjaan bekerja senantiasa selaras dengan ketentuan yang ada, 

sehingga dapat mencapai tujuan diharapkan.
170

 

Lebih bersifat Prefentif (mencegah), dengan demikian proses 

pemberian bantuan bimbingan itu lebih banyak menekankan agar 

seseorang tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak 

menyimpang dari ketentuan dan tujuan yang diharapkan. 

b) Penyuluhan 

Menurut bahasa Spanyol penyuluhan adalah Capatication, yang 

artinya: meningkatkan kemapuan manusia yang dapat diartikan dengan 

pelatihan. Sedangkan menurut A. W. Van Den Ban dan H. S Hawkins, 

penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan 

komunikasi informasi secara sadar, dengan tujuan membantu 

sesamanya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan 

yang benar.
171

 

Dari pengertian tersebut antara bimbingan dan penyuluhan 

memiliki tujuan yang sama yakni untuk membantu seseorang atau individu 

kearah yang lebih baik yakni dengan memberikan suatu informasi dan 

pelatihan agar segala kegiatan yang dilakukan sesuia dengan tujuan yang 

dimilikinya. 
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5) Melakukan Pengendalian dan Pengawasan 

a) Pengendalian 

Menurut Harold Koontz dalam buku Manajemen Dasar, 

pengertian masalah karangan Melayu S.P. Hasibuan memberikan 

pengertian pengendalian sebagai berikut pengendalian adalah 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar 

rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dapat terselenggara.
172

 

Dearden dan Norton mendefinisikan pengendalian adalah suatu 

proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.
173

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur 

yang di gunakan dalam melakukan pengendalian yaitu: 

1. Hasil pelaksanaan atau hasil kerja 

2. Perencanaan atau kebijakan dan keputusan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Kedua unsur ini akan dibandingkan apabila terjadi 

penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan, maka dari itu dapat 

diambil tindakan perbaikan. 

b) Pengawasan 

Menurut Schermerhorn mendifinisikan pengawasan sebagai 

berikut: Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran 

                                                             
172

 Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Cetakan V, CV. 
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173
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kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mencapai hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
174

 

Sedangkan menurut Stonert, Freeman dan Gilbert mendefinisikan 

pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas 

yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
175

 

Dari definisi tersebut bahwa diambil suatu kesimpulan bahwa 

tujuan pengawasan di antaranya: 

1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang telah berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan 

2) Untuk mengetahui apakah ada kelemahan, kesulitan dan kegagalan 

yang dihadapi sehingga dapat diadakan tindakan perbaikan 

3) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif 

dan efisien. 

Pengwasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan 

yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah dan yang membenarkan yang 

hak.
176

 

Pengawasan secara garis besar dapat dikategorikan pada dua hal : 

1. Mengawasi sistem penarikan zakat. Pemerintah juga harus juga 

memiliki Dewan Kehormatan zakat yang menjamin, bahwa zakat 

dioperasikan sesuia program agung syari‟ah 
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2. Pengoperasikan hasil zakat. Harta sangat berperan penting dalam 

mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Zakat adalah solusi 

yang sangat realitas dalam menyelamatkan problematika sosial di era 

modern ini.
177

 

Perlunya BAZ mengadakan pengendalian dan pengawasan 

terhadap para mustahik yang menjalankan dan zakat untuk usaha produktif 

yakni untuk menuntun dan memotivasi para mustahik dalam mencapai 

tujuan dan manfaat dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukannya 

serta untuk mendeteksi atau memeriksa pelaksanaan yang tidak efektif dan 

tidak efisien. 

6) Membuat Evaluasi 

Perlunya mengadakan atau membuat evaluasi terhadap suatu 

kegiatan yaitu “Untuk memonitor dan meninjau lebih lanjut secara teratur 

tentang kelemahan dan kegagalan serta keberhasilan dari tiaptiap tahap 

kegiatan yang sedang berlangsung, bahan dari evaluasi sangat berguna 

untuk keberhasilan tahap berikutnya. Karena untuk mencapai suatu 

keberhasilan dapat belajar dari kesalahan yang ada untuk tingkat perbaikan 

yang lebih sempurna”.
178

 

Evaluasi merupakan alat manajemen yang berorientasi pada tindakan 

dan proses informasi yang dikumpulkan dan kemudian di analisa sehingga 

relevansi dan efek serta konsekwensinya ditentukan sistematis dan subjektif 
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mungkin. Data ini untuk perbaikan kegiatan sekarang dan yang akan datang 

seperti dalam perencanaan program pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

program untuk mencapai kebijaksanaan pengelolaan dana zakat yang lebih 

efektif data dari evaluasi mencakup penentuan penilaian keefektifan kegiatan 

dibidang dengan sumber daya dan dana yang digunakan. 

a. Membuat Laporan 

Laporan dibuat untuk memberikan informasi pada semua pihak 

yang berkepentingan, mengenai apa yang sedang berlangsung dari suatu 

kegiatan yang ada. Dalam membuat laporan Badan Amil Zakat sebagai 

pihak pengelola dana zakat, mempunyai wewenangan membuat laporan 

kegiatan baik secara triwulan maupun tahunan dengan baik. Jelas dan 

benar yakni mampu mengungkapkan permasalahan dari suatu kegiatan itu 

berhasil atau gagal dilaksanakan, hal ini bertujuan jika kegiatan itu gagal 

dilaksanakan agar semua pihak membantu memberi jalan dan saran 

pemecahannya. 

Tujuan membuat laporan dari suatu kegiatan pendistribusian zakat 

untuk usaha produktif diantaranya: 

1) Untuk memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan : diteruskan, diperbesar atau dikurangi, 

mengenai pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada para 

mustahik untuk masa waktu yang akan datang 

2) Untuk memberi informasi sebagai pembuktian pengeluaran anggaran 

dana zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif 
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b. Pola Pendistribusan Zakat 

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif memerlukan suatu 

sistem yang baik untuk mencapai suatu tujuan, sistem merupakan 

kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang 

sangat bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Mursyidi pendistribusian yang asal kataya distribusi 

merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang 

berkepentingan. untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau 

komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama 

lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat terkumpul 

kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dalam 

pemungutan zakat.
179

 

Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran 

disini adalah pihak-pihak yang dibolehkan menerima zakat, sedangkan 

tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam 

kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil jumlah 

masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok 

muzakki inilah maka secara tidak langsung dana zakat yang terkumpul 

pada badan amil zakat atau pengelola zakat akan meningkat pula. 

Dari konsep tersebut menjelaskan bahwa dengan dana zakat yang 

ada, dalam pelaksanaan pengelolaan penyalurannya bukan hanya untuk 
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suatu kebutuhan atau keperluan yang bersifat konsumtif, namun agar dana 

zakat yang terkumpul lebih berdaya guna dan berproduktivitas yang dapat 

diharapkan untuk menghasilkan pendapatan, dana zakat yang ada 

seharusnya disalurkan yang lebih bersifat produktif sebagai 

pengembangan atau peningkatan usaha bahkan dapat menyerap tenaga 

kerja dan pada akhirnya untk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian 

rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. 

Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat 

produktif: 

1) Forecasting yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan 

taksiran sebelum pemberian zakat tersebut. 

2) Planning, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang 

apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti 

penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, 

menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. 

3) Organizing dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai element yang 

akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat 

peraturan yang baku yang harus di taati. 

4) Controling yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika 

ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan 

segera terdeteksi. Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam 

penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang 

akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang 
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yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian 

juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja 

dan berusaha. 

Menurut M. Arif Mufraini di dalam bukunya Akuntansi dan 

Manajemen Zakat pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada umumnya 

menggunakan pola diantaranya: 

1) Pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif dengan skema Qhardul 

Hasan 

Menurut M. Arif Muftahin Qhardul Hasan adalah suatu bentuk 

pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu 

(returan atau bagi hasil) dari pokok pinjaman.
180

 

Sedangkan menurut Muhammad Syafi‟i Antonio Al-Qardh adalah 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 

Dalam returatur fiqih klasik qardh dikategorikan dalam akad saling 

membantu dan bukan transaksi komersial.
181

 

Menurut M. Arif Mufraini skema yang dikedepankan dari pola 

Qhardul Hasan sebenarnya sangat brilliant (baik) mengingat 

a) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah 

bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari 

skuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan 

seorang mustahik menjadi muzakki 
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b) Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat tidak 

berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak milik 

mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya dapat saja dana 

tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada 

mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal 

usahanya lebih lanjurt, atau hasil akumulasi dari hasil pengambilan 

modal akan kembali di distribusikan kepada mustahik lain yang juga 

berhak. Dengan begitu ada harapan Lembaga Amil dapat benar-benar 

fatner bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya sampai terlepas 

dari batas kemustahikkannya.
182

 

2) Pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif dengan skema 

mudharabah. 

Menurut Syafi‟i Antonio Al-Mudharabah adalah Akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibulmaal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi 

pengola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

si pengelola, seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian 

tersebut.
183
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Dengan demikian jika dilihat dari kedua pola pendistribusian zakat 

untuk usaha produktif, pengaruh pendistribusian zakat untuk usaha 

produktif terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat adalah: 

a) Pada saat mustahik untung BAZ mendapatkan kembali modal zakat 

yang didistribusikan pada mustahik yang digunakan untuk usaha 

produktif (modal usaha) 

b) Mengelola dana zakat (BAZ) dapat meningkatkan perputaran dana 

zakat untuk usaha produktif (modal usaha) dari satu mustahik ke 

mustahik lain kepada yang berhak menerimanya. 

c) Adanya peningkatan jumlah pembayaran zakat (muzakki) Dari kedua 

skema pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif, namun 

apabila ternyata pihak penerima modal (pengelola dana) rugi atau 

benar-benar tidak mampu mengembalikan pokok pinjamannya. Maka 

hukum zakat mengindikasikan bahwa pihak penerima modal untuk 

tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut. Karena pada 

dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain 

pemindahan hak milik ini menyebabkan pihak empunya tidak dapat 

lagi mengambil manfaat dengan segala cara sebagaimana firman Allah 

SWT dalam ayat Al-Qur‟an yang artinya “Dan berikanlah zakat” yaitu 

hak milik atas zakat.
184

 Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah SWT 

berfirman: 

                                                             
184
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunakan zakat dan berikanlah pinjaman 

kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja untuk 

dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan Nya) disisi Allah 

sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya”. 

(Al-Muzammil: 20).
185

 

 

Mengingat syari‟at dan hukum zakat yang menindikasikan bahawa 

pihak pemberi modal (Badan Amil Zakat) tidak dapat mengambil dana pokok 

yang diberikannya kepada si penerima modal yang disebabkan usaha yang 

dilakukannya rugi atau tidak berhasil maka apa yang perlu dilakukan oleh 

pemilik modal atau pengelola dana zakat yakni melaksanakan prosedur yang 

telah ditetapkan dalam mengelola pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 

untuk usaha produktif dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No.28 

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk suatu 

pengendalian agar dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik tidak 

disalahgunakan dan benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan 

keputusan lembaga pengkajian fiqih Islam dalam muktamar ketiganya yang 

diadakan di Yaman Ibu Kota Kerajaan Yordaniah mulai tanggal 8 sampai 13 

Safar 1407 H. Bersamaan 11 sampai 16 Oktober 1986 M. Lembaga tersebut 

memutuskan secara prinsipil membolehkan menggunakan uang atau dana 

zakat untuk kepentingan berbagai usaha atau proyek pengembangan modal, 

dengan salah satu syaratnya adalah adanya jaminan untuk tidak terjadinya 

kerugian-kerugian. 
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K. PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment 

yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi 

yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan 

masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal 

yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat 

memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.
186

  

Payne sebagaimana dikutip Adi (2003) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan adalah: 

“To help client gain power of decision and action over their own lives by 

reducing the effect of socisl or personal block to exercising excisting 

power, by increasing capacity and self confidence to use power and by 

transferring power from the environment to clients”. 

 

(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

percaya diri yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari 

lingkungannya).
187

 

 

Menurut Suharto (2005) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

kekuata\n atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 

mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 
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kebodohan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatanya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi kehidupan mereka.
188

 

Adi (2005) juga mengutip pendapat Ife tentang pemberdayaan. Ife 

menjelaskan bahwa:  

“empowerment means providing people with the resources, opportunities, 

knowledge, and skill to increasentheir capacity to determine their own 

future and to participate in and affect the life of their community.” 

 

“Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-

sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk 

meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depan 

dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka”.
189

 

 

Selanjutnya Kartasasmita dalam buku Isu-isu Tematik Pembangunan 

Sosial yang ditulis oleh Sulistiati (2004) mengatakan, bahwa memberdayakan 

masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara 

mengembangkan dan mendinamisasi potensi-potensi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan 

bukan hanya meliputi penguatan anggota individu anggota masyarakat tetapi 

juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti 
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kerjakeras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari 

upaya pemberdayaan.
190

 

Sedang menurut Parsons yang dikutip oleh Suharto (2005) 

pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya.
191

   

Menurut Cristenson dan Robinson, yang dikutip oleh Soetomo, bahwa:  

“pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu proses dimana 

masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa 

untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) 

untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan 

mereka”.
192 

 

 

Dari definisi Cristenson dan Robinson, terlihat kesan yang hendak 

menyatakan bahwaa dalam memberdayakan masyarakat intervensi bukanlah 

suatu hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat 

dalam proses yang berlangsung dimana pemberdayaan itu dilaksanakan. 

Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik kesimpulan 

bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk 

membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang 
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dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian 

hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri. 

 

L. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN 

Beberapa hasil dari penelusuran dan telaah terhadap berbagai hasil 

kajian yang terkait dengan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan 

adalah:  

1. Penelitian yang ditulis M. Syahril Syamsuddin Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta 2010. 

Skripsi tersebut berjudul Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat 

Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/ BAZDA Kota 

Tangerang), skripsi tersebut lebih memfokuskan kejadian atau kasus-kasus 

dalam memberdayakan dana zakat secara produktif. 

2. Hail penelitian yang ditulis oleh Resti Ardhanareswari Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia 2010, berjudul Analisis Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat Yang berpengaruh Terhadap Pemberdayaan 

Masyarakat ( studi Kasus pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid 

Bandung), dalam skripsi tersebut menemukan apa saja sumber-sumber 

dana zakat yang dapat diberdayagunakan untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

3. Buku yang berbujul, Zakat Dalam Perekonomian Modern, yang ditulis 

oleh Hafidhuddin Didin  2002, buku ini berisi tentang pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat dalam ruang lingkup perekonomian modern. 
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Setelah menelaah berbagai karya tulis berupa hasil penelitian yang ada 

dan buku-buku yang sudah diterbitkan, penulis menarik kesimpulan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan oleh saudara M. Syahril Syamsuddin, 

memang memiliki persamaan mengengenai zakat produktif namun berbeda 

strategi pemberdayaannya, berbeda dari segi tempat dan objek penelitian. 

Penulis lebih menitik beratkan kepada Peranan Badan Amil Zakat dalam 

Pendistribusian  Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada 

BAZ Kabupaten Kuantan Singingi). 

 


