
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang menjadi agama mayoritas dianut oleh penduduk dinegeri ini

telah memberikan solusi agar permasalahan kemiskinan ini bisa diatasi dan

diselesaikan. Salah satu ajaran Islam yang mengatur pola kesejahteraan dan

kemakmuran adalah pemberdayaan harta kaum muslimin dalam bentuk zakat.1

Zakat menempati posisi yang sangat urgen dalam ajaran Islam.

Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas ajaran Islam. Artinya, Islam

datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna,

tidak hanya memperhatikan aspek intelektual belaka, tetapi juga membawa

misi sosial yang sempurna.2

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan

ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima

rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari’at

Islam, sehingga al-Qur’an menegaskan kewajiban zakat bersama kewajiban

shalat di 82 tempat. Diantaranya al-Qur’an menyatakan bahwa kesediaan

berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap

ajaran Islam, firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 5, yaitu:

1 Yusuf Qordhawi, Fikih Zakat, (Jakarta: Mizan, 1999),  Cet. Ke-10. h. 45.
2 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-

1, h. 64.










Artinya:  “Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan

zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS

At-Taubah :5)

Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah

satu rukun dan fardu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya

sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Firman Allah SWT dalam al-

Qur’an surat at-Taubah ayat 103, yaitu











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.( QS. at-Taubah :103).

Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap

orang yang enggan mengeluarkan zakat. Seseorang yang telah memenuhi

syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya. Oleh karena itu agama
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menetapkan ‘amilin atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya,

disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka

yang enggan menunaikannya.3

Adapun sanksi ukhrawi telah jelas difirmankan oleh Allah Swt dalam

surat at-Taubah ayat 34-35 :


















Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar
dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-
benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang
yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada
jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka
akan mendapat) siksa yang pedih.( QS. at-Taubah : 34-35).

Pada hari dipanaskan emas dan perak itu didalam neraka Jahannam,

lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu

dikatakan) kepada mereka : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk

dirimu sendiri, makarasakanlah sekarang( akibatnya dari) apa yang kamu

simpan itu”. (at-Taubah :34-35).

3 Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) Cet. Ke-1, h.
107.



Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk

memberdayakan ekonomi umat, potensi itu bila digali secara optimal dari

seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah

dan profesionalisme tinggi akan mewujudkan sejumlah dana besar yang bisa

dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi

umat. Akan tetapi meskipun zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana

efektif guna memberdayakan ekonomi umat, masih saja hal ini terdengar ideal

melalui konsep teoritis saja, akan tetapi aplikasi dan bukti yang terjadi

dilapangan hampir bertolak belakang. Bagi kalangan miskin yang selama ini

menjadi mustahiq, harta zakat yang didisribusikan kepada mereka biasanya

akan habis begitu saja untuk keperluan konsumsi sehari-hari tanpa bisa mereka

berdayakan menjadi sebuah usaha produktif yang bisa membantu menutupi

kebutuhan sehari-hari mereka.

Melihat dinamika dan persoalan antara tujuan zakat dengan aplikasi

yang terjadi dilapangan, maka indonesia pengelolaan distribusi zakat terbagi

menjadi dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Perkambangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan

pesat baik menjadi objek sebuah kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu metode pendayagunaan secara produktif.4

Untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran

zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga untuk

kebutuhan produktif, sehingga zakat bisa menjadi salah satu institusi ekonomi

4 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-3,
67.
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umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Menyalurkan

zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang

bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan,

seperti untuk anak-anak yatim yang belum berusaha mandiri, orang jompo,

atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat

konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber

zakat dan infaq lainnya.

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa

diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai

kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya disertai dengan dukungan teknis

dan pelatihan manajemen bagi kaum ekonmi lemah, sehngga mereka bisa

mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian kita tidak lagi

memberi ikan, tetapi memberikan pancing. Diharapkan tahun-tahun berikutnya

si mustahik tadi tidak lagi penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya

menjadi pembayar zakat (muzakki).5

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

Pekanbaru selaku lembaga amil zakat nasional juga memiliki berbagai program

pendistribusian dana zakat. Program-program tersebut terdiri atas

pendistribusian dana konsumtif dan pendistribusian dana produktif.

LAZISMU Pekanbaru terus berupaya mengembangkan program-

program agar lebih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat

dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru. Selain

5 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alat Riau, 2007), Cet. Ke-1, h. 122.



mengembangkan porgram, LAZISMU Pekanbaru juga selalu melakukan

perbaikan pada strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat, agar

terwujud kehidupan masyarakat yang bebas dari kemiskinan.

Salah satu keunggulan dari LAZISMU Pekanbaru adalah dengan

manajemen keuangan yang bersifat otonomi daerah. Hal ini memberikan

kemudahan bagi LAZISMU Pekanabaru dalam menjalankan aktifitasnya untuk

menyalurkan dana kepada para mustahik. Dengan kebijakan tersebut, para

mustahik tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam proses pencairan dana

karena sistem pencairan dana hanya dilakukan di daerah dan tidak perlu ke

kantor pusat6.

Pada tahun 2012 jumlah zakat yang dihimpun LAZISMU Pekanbaru

berjumlah Rp. 255.990.257 dan sedangkan jumlah infak yang dihimpun

berjumlah Rp. 46.164.650 disalurkan melalui beberapa program seperti

Pemberdayaan eKonomi Umat, Bina Pendidikan, Berbagi Sehat dan Gizi,

Sosial Dakwah, Khitanan masal, Kado Cerdas Seminar Qurban dan Kegiatan

Lainya berjumlah Rp. 143.911.750.7

Penerimaan zakat yang dihimpun tahun 2013 berjumlah Rp.

472.253.247 dan jumlah infak yang dihimpun berjumlah Rp. 137.082.542

disalurkan melalui beberapa program seperti Pemberdayaan eKonomi Umat,

Bina Pendidikan, Berbagi Sehat dan Gizi, Sosial Dakwah dan beberapa

kegiatan lainnya berjumlah Rp. 402.587.330.8

6 Sari Firman, Direktur Administrasi dan Keuangan LAZISMU Pekanbaru, Wawancara,
Pekanbaru, 15 Mei 2014.

7 sumber. Laporan keuangan LAZISMU Pekanbaru
8 sumber. Laporan Keuangan LAZISMU Pekanbaru
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Dewasa ini perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun

ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya.

Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat

kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin

banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa

dikelola. Logikanya semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin

baik pula layanan yang diberikan kepada muzakki.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut secara

lebih mendalam dengan judul “Kajian Strategi Fundraising Lembaga Amil

Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru

Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS).’’

B. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan dapat menjaga

kemungkinan penyimpangan terjadi, maka penulis hanya membatasi

pembahasan ini dalam ruang lingkup Strategi Fundraising LAZISMU Kota

Pekanbaru dan analisis kelebihan dan kekurangan program yang telah

dilakukan sebagai bahan perbaikan selanjutnya terhadap peningkatan

pengelolaan dana ZIS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapatlah dirumuskan

masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana Strategi Fundraising LAZISMU Kota Pekanbaru terhadap

Peningkatan Pengelolaan dana ZIS?

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan strategi fundraising lazismu kota

pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Strategi Fundraising LAZISMU Kota Pekanbaru

terhadap Peningkatan Pengelolaan dana ZIS

b. Menganalisa kelebihan dan kekurangan strategi fundraising lazismu kota

pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca, civitas

akademika, para intelektual, serta khalayak umum tentang Strategi

Fundraising LAZISMU Kota Pekanbaru terhadap Peningkatan

Pengelolaan Dana ZIS.

b. Menambahkan pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang

berhubungan dengan  Strategi Fundraising LAZISMU Kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitin ini adalah di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh

Muhammadiyah Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. K.H Ahmad Dahlan No

86 A Sukajadi Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian
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a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pengurus LAZISMU

Pekanbaru, Amil, Relawan dan Fundraising LAZISMU Pekanbaru

b. Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Fundraising dalam

menghimpun dana zakat dari Muzakki dan menganalisa Program yang

ada di LAZISMU Pekanbaru

3. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder.

a. Data Primer : Data yang diperoleh secara lansung dari hasil wawancara

dengan Pengurus LAZISMU Pekanbaru.

b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari  buku-buku yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti serta buku-buku dan informasi lainnya

yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang

pengurus lapangan LAZISMU Pekanbaru. Secara umum memang tidak ada

batasan lansung mengenai jumlah atau besar sampel yang baik untuk sebuah

penelitian. Namun mengenai jumlah sampel yang akan diambil dari

peneilitian ini 5 (lima) orang Pengurus diantaranya ialah Direktur Eksekutif

LAZISMU Pekanbaru, Divisi Fundraising, Divisi Pendayagunaan/Program,

Divisi ADM dan Divisi Keungan.

5. Metode Pengumpulan Data



Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan

beberapa teknik seperti berikut:

a. Observasi.

Yaitu penulis lansung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan

memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang

berkaitan  dengan penelitian ini.

b. Wawancara.

Yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan dengan mengajukan

beberapa pertanyaan secara lansung kepada responden yang dianggap

mengerti dan menjadi bagian dari penelitian

6. Analisa Data

Dalam penulisann ini penulis menggunakan analisa data secara

deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan

akhirnya.

7. Metode Penelitian

Untuk mengolah data yang telah terkumpul penulis menggunakan

beberapa metode yaitu:

a. Metode Deduktif.

Metode Deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif.
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Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan,

maka penulisana penelitian ini disusun dengan sustu sistem yang diatur

sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Uum LAZISMU Pekanbaru

Terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Pekanbaru,

Filosofi Lembaga, Fungsi dan Tugas LAZISMU Pekanbaru,

Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Terdiri dari dasar teori mengenai zakat secara umum mulai dari

pengertian zakat, Infak, shadaqah, pengertian Fundraising, Fungsi

dan Peran ZIS dalam Masyarakat Pekanbaru dan Dasar Hukum.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang Analisis Strategi Fundraising LAZISMU Kota

Pekanbaru Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS seperti

kebijakan dibidang Fundraising, program sosialisasi, konsep

komunikasi dan manajemen kemitraan dengan perusahaan.



BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

untuk LAZISMU Kota Pekanbaru.


