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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara

berkembang. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan menjadi masalah yang

terus berlanjut setiap tahunnya. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai angka 28,59 juta jiwa

atau 11,22%. Sedangkan  pada September 2014, kemiskinan Indonesia mencapai

angka 27,73 juta jiwa atau  10,96%  (BPS,2015). Dari hasil survei yang dilakukan

oleh  BPS,  pada tahun 2015 angka kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan

sebesar 0,86 juta jiwa.

Sejalan dengan hasil survei kemiskinan di Indonesia, jumlah kemiskinan di

Riau juga mengalami peningkatan. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS),

jumlah penduduk miskin di Riau pada Maret 2015 mencapai angka 531,39 ribu

jiwa atau 8,45%. Pada  Maret 2014, kemiskinan di Riau mencapai angka 499,89

ribu jiwa atau 8,12%. Dari data ini, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin

di Riau telah mengalami peningkatan sebesar 31,50 ribu jiwa, dengan jumlah

penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 31,42 ribu jiwa dan daerah

perkotaan bertambah 0,09 ribu jiwa (BPS,2015). Berdasarkan hasil survei BPS

tersebut, pada periode 2014-2015 angka kemiskinan memperlihatkan

kecenderungan peningkatan.
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M. Sofyan Yahya Putra (2010) Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di

masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian

khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan

distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu

terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya

masalah kemiskinan.

Garry Nugraha Winoto (2011) Upaya pengentasan kemiskinan dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat, hal ini

dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan

pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan

dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu.

Pihak pemerintah sendiri telah berupaya guna mengatasi masalah

kemiskinan ini. Salah satunya yaitu program pinjaman lunak kepada para pelaku

usaha mikro. Sinta Dwi Wulansari (2014) Keberadaan usaha mikro  hendaknya

dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan

pengangguran. Pembangunan dan perkembangan usaha mikro merupakan salah

satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling

banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Namun faktanya, dalam pelaksanaan program pinjaman modal dari

Pemerintah belum dapat dirasakan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan

banyaknya penduduk Indonesia yang serta luasnya cangkupan wilayah Indonesia
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yang masih sulit dijangkau, sehingga program yang diadakan oleh pemerintah

belum sepenuhnya berjalan efektif.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, yang berarti Islam bukan hanya

rahmat bagi manusia saja, namun juga rahmat bagi bagi seluruh alam. Rahmat

Allah terhadap Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, baik itu sosial,

politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Dalam mengatur

perekonomian, Islam telah memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan

pendapatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, Islam

memberikan alternatif berupa instrumen zakat. Yusuf Qardhawi (2005) bahwa

peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target

utama zakat adalah mengentas kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan

kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk agama Islam terbesar

di dunia. Hal ini menjadikan potensi zakat di Indonesia terbesar di Asia. Menurut

data BAZNAS, potensi zakat pada 2014 mencapai Rp 270 triliun dan realisasinya

sebesar Rp 2,5 triliun. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Didin Hafidhuddin mengatakan, besarnya potensi zakat dan wakaf di

Indonesia, apabila dikelola dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang bisa mengelola zakat

dan wakaf dengan baik agar penyalurannya bisa lebih optimal (www.viva.co.id,

2015).
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Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis : Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok

dari BAZNAS/LAZ ialah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan

zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam UU No 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola

zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam,

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta

akuntabilitas. Dengan asas tersebut, diharapkan tujuan dari pengelolaan zakat

untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan pengelolaan, (2)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat

tercapai.

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk

konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No

23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan

kualitas umat. Mila Sartika (2008) Pendistribusian dana zakat secara produktif

yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat

produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk

pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan

atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut,

diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan

usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya

untuk menabung.



5

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan

Lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri, melakukan

pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat

berdasarkan prinsip syariah dan UU No 23 tahun 2011. Mengupayakan

pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan

prinsip: Skala Prioritas, Pemerataan Keadilan dan Kemitraan

(www.Baznaspekanbaru.or.id).

UUPZ No 23 tahun 2011 Bab II pasal 16 dijelaskan bahwa Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS

kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi

pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan

swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk

UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Berikut ini rincian dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan

BAZNAS kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru

Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat

(Dalam Satuan Rupiah)

Pos - Pos 2012 2013 2014

Penerimaan Dana Zakat

Muzakki Entitas 382.037.881 1.942.655.637 4.593.746.868

Muzakki Individual 95.845.207 177.685.500 317.008.500

Hasil Penempatan 2.601.185 10.125.347 8.778.741

Jumlah Penerimaan Zakat 480.484.273 2.130.466.484 4.919.534.109
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Penyaluran Zakat

Pekanbaru Cerdas 191.750.000 895.110.991 2.473.144.145

Pekanbaru Makmur 179.500.000 391.000.000 882.500.000

Pekanbaru Sehat 13.500.000 34.000000 47.500.000

Pekanbaru Taqwa - - 52.000.000

Pekanbaru Peduli 48.270.000 289.823.000 357.141.500

Jumlah Penyaluran Zakat 433.020.000 1.609.933.991 3.812.285.645

*Sumber : Hasil olahan data dari Laporan Tahunan BAZNAS kota Pekanbaru

Dari data diatas, dijelaskan bahwa BAZNAS kota Pekanbaru mengalami

peningkatan dana zakat yang signifikan setiap tahunnya, baik itu dalam

penghimpunannya maupun penyalurannya. Dalam mendistribusikan dana zakat,

BAZNAS kota Peakanbaru meyalurkannya dalam lima program unggulan.

Program-program unggulan BAZNAS kota Pekanbaru diantaranya adalah

program Pekanbaru cerdas, Pekanbar Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru

Takwa dan juga Pekanbaru Peduli.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS kota Pekanbaru

menjalankan program Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru Makmur

merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu

usaha mikro Mustahik yang tidak memiliki/ kekurangan modal. Dalam hal ini,

zakat dimanfaatkan untuk membantu umat (terutama golongan miskin) memulai

usaha-usaha produktif, di samping memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif

(www.Baznaspekanbaru.or.id).

Peningkatan penghimpunan dana zakat menjadikan pendistribusian dana

zakat produktif pun ikut meningkat. Melihat kondisi ini, potensi zakat produktif
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untuk dapat meningkatkan perekonomian mustahik semakin besar. Dengan

demikian, visi zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki dapat tercapai.

Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-penelitian yang

berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting dilakukan. Hal ini

diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dalam

meningkatkan perekonomian Mustahik dan bahkan mampu merubah mustahik

menjadi muzakki.

Selama ini, penelitian-penelitan mengenai dana zakat telah dilakukan.

Diantaranya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Mila sartika (2008) pada LAZ

Yayasan Solo Peduli Surakarta membahas tentang pengaruh pendayagunaan zakat

produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan

terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang

disalurkan benar–benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain

semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan

yang diperoleh mustahik.

Penelitian Arif Maslahah (2012) membahas mengenai Pengelolaan Zakat

Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Dusun Tarukan-

Bandung. Hasil penelitian didapat, bahwa bagi mustahik yang mempunyai

kemampuan, distribusi zakat produktif ini mampu meningkatkan perekonomian

mustahik.

Kemudian, Rosi Roismawati (2014) meneliti mengenai pengembangan

potensi dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil
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dari penelitiannya yaitu, pengembangan potensi dana zakat produktif melalui

fungsi dan peran LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pembiayaan modal usaha bagi fakir dan miskin dengan menerapkan asas-asas

syariah islam.

Terakhir, Shinta Dwi Wulansari (2014) meneliti mengenai analisis peranan

dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (Penerima

zakat). Hasilnya, usaha mustahik berkembang dengan adanya dana zakat

produktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang membahas mengenai potensi

pendayagunaan dana zakat produktif, maka dalam penelitian akan membahas

mengenai Distribusi dana zakat dalam perekonomian mustahik. Alasan pemilihan

lokasi penelitian di BAZNAS kota Pekanbaru karena terasuk organisasi zakat

bentukan pemerintah yang pernah menjadi BAZNAS Percontohan. Penelitian ini

merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan

menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta fenomena yang ada,

menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini yang berjudul

“Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan pemerataan pendapatan.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, telah memberikan instrumen  zakat
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yang dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan. Zakat merupakan kewajiban

bagi Muzakki untuk mengeluarkan hartanya yang telah mencapai syarat tertentu

yang kemudian diberikan kepada Mustahik. Zakat yang diberikan kepada

Mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila

dikonsumsikan pada kegiatan produktif.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan

oleh lembaga/badan amil zakat. Hal ini dikarenakan lembaga/badan amil sebagai

organisasi yang dipercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan

pendistribusian dana zakat itu sendiri. BAZNAS kota Pekanbaru sebagai lembaga

zakat pemerintah diharapkan mampu menyalurkan dana zakat produktif dengan

tepat guna, dengan memberikan modal usaha kepada mustahik nya. Hal ini

dimaksudkan agar penerima zakat  tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang

layak dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Berdasarkan latar belakang

yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah distribusi dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS

kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah peranan distribusi dana zakat produktif dalam

memberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan penelitian dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumya, maka

tujuan dari penelitian ini adalah :
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1. Mengetahui distribusi Dana zakat produktif yang dilakukan  BAZNAS

kota Pekanbaru.

2. Mengetahui peranan dana zakat produktif BAZNAS kota Pekanbaru dalam

memberdayakan ekonomi mustahik

1.3.2 Keguanaan Penelitian

a. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang

positif bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman

bagi peneliti dimasa yang akan datang serta mampu memberikan

pengetahuan kepada akademisi mengenai pendistribusian dan  peranan

zakat produktif.

b. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program

Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Bagi penentu kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan

perencanaan dan rancangan program pendistribusian dana zakat

produktif  selanjutnya.

d. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang peranan

dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru.
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1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Sub BAB

atau bagian yaitu : BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III

Metode Penelitian, BAB IV Gambaran Umum, BAB V. Pembahasan, BAB VI

Penutup. Metode Penelitian. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bagian ini menjelaskan teori-teori serta

telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Pada Bab ini Berisikan

teori-teori yang mendukung penelitian. Teori ini berisikan Kemiskinan, zakat,

Optimalisasi Dana Zakat, Penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bagian ini membahas tentang metode

penelitian mengenai Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Sumber dan jenis data,

Riset Fokus, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM, Bagian ini menjelaskan tentang Lokasi

Penelitian. Hal ini dimulai dari Profil BAZNAS kota Pekanbaru, Visi dan Misi

BAZNAS kota Pekanbaru, sampai dengan bidang kegiatan BAZNAS kota

Pekanbaru.

BAB V PEMBAHASAN, Bagian ini berisikan analisis distribusi zakat

produktif serta peranannya bagi para mustahik BAZNAS kota Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP, Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.


