
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adapun yang menjadi salah satu dari rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan

keistimewaan tersendiri adalah zakat.1 Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan

antara para hartawan dengan para fakir miskin karena zakat  dapat mensucikan diri dari

kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakan pahala yang akan

diperoleh mereka yang mengeluarkannya.2

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian

masyarakat.Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat adalah kewajiban setiap umat

Islam.Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah  ayat110:







Artinya :“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mandapat pahala di sisi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”.3

Zakat bukan sekedar bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelahnya

ditinggalkan, dan kembali kefakiran.Tapi zakat sebagaimana disyariatkan Allah dan Rasul-

Nya adalah bantuan permanen dan terorganisir.Dimana setiap tahun akandatang kebaikan

bersamanya bagi para penerima zakat (mustahik) karena adanya haul (batasan waktu

1 Mustafa Edwin  Nasution, Budi Setyanto, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2007),
Cet. Ke-2, h. 211

2 Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1992), h.
8

3M.Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta : Kencana, 2008 ), h. 12



pembayaran zakat).4 Zakat juga sebagai instrument kebijakan fiskal Islami yang sangat luar

biasa potensinya yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas

distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada

tingkat yang sama.5

Penerapan zakat pada masa sekarang in khususnya, apabila masalah zakat ini ditangani

oleh suatu lembaga.Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu

muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan

juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada

dalam tubuh orang Islam itu sendiri.6

Sistem pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan.Sasaran inilah pihak-

pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat

dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok

Muzakki.7Dimana Yusuf Qardawi membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat

(muzakki), pihak penerima zakat (mustahik), dan dari kepentingan sosial.8 Tujuan zakat dari

pihak muzakki adalah untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egois dan sejenisnya,

seperti bersyukur atas nikmat Allah, sedangkan bagi penerima zakat adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan primer untuk mensucikan hati dari rasa dengki dan

kebencian, adapun untuk kepentingan sosial, zakat bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi

4 Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005,),
Cet. Ke-1, h. 55

5 Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 151
6 Yusuf Qardhawi, Op.Cit, h. 30
7Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169
8Nuruddin, Op.Cit, h. 32



sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial

ekonomi masyarakat.9

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang

Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7

menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok

institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk

pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.10

Untuk lebih terciptanya masyarakat yang sejahtera maka di bentuklah program

LAZISMU yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi terutama

untuk kaum fakir miskin. Pendistribusian zakat ini telah belangsung sejak diresmikannya

LAZISMU sebagai lembaga  yang memiliki tanggung jawab dalam bentuk menghimpun dana

dan menyalurkannya.

Lembaga Amil zakat Infaq 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.11

LAZISMU Pekanbaru terus berupaya mengembangkan program-program agar lebih

banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan zakat yang dilakukan

9Ibid.,
10Heri Sudarsono, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 239
11Bosur LAZISMU Pekanbaru



oleh LAZISMU Pekanbaru. Seperti program kemandirian umat, Bina pendidikan, Berbagi

sehat dan gizi dan sosial dakwah.12

Salah satu keunggulan dari LAZISMU Pekanbaru adalah dengan memberikan

kemudahan bagi LAZISMU pekanbaru dalam menjalankan aktifitasnya untuk menyalurkan

dana kepada mustahik. Dengan kebijakan tersebut, para mustahik tidakperlu menunggu lama

dalam proses pencairan dana karena sistem pencairan dana hanya dilakukan di daerah dan

tidak perlu ke kantor pusat.13

Selain itu, yang menjadi kekuatan LAZISMU Pekanbaru adalah dengan melakukan

pendampingan berkelanjutan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan dana.

Dengan adanya pendampingan tersebut, penyaluran dana zakat akan lebih efektif dan

terkontrol. Sehingga dana yang diterima mustahik benar-benar dapat dimanfaatkan secara

optimal, terutama pada program yang tergolong bantuan dana produktif.

Lembaga LAZISMU mempunyai bagian-bagian unit kerja yang mengatasi masalah

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah Direktur Executive yang tugasnya

adalah merencanakan, merancang, dan mengorganisasikan program kelembagaan dana zakat

seperti program bina pendidikan, sosial dakwah, kemandirian umat serta barbagi sehat dan

gizi  untuk mustahik.

Adapun permasalahan yang dialami mustahik haruslah didasarkan atas ketetapan atau

wewenang Direktur Executive, seperti masalah  dalam program pendidikan, sosial dakwah,

kemandirian umat, dan berbagi sehat dan gizi, sebelum mustahik menerima dana zakat oleh

Lazismu, maka salah satu anggota dari Direktur Executive melakukan survey terlebih dahulu

kepada pihak mustahik yang mengalami masalah tersebut. Mustahik yang akan di bantu

12Ibid.,
13Sari Firman, Direktur Administrasi dan Keuangan LAZISMU Pekanbaru, Wawancara. Pekanbaru, 5 Juni

2014



haruslah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah di tetapkan Direktur Executive karena

Direktur Executive memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam menangani

permasalahan mustahik. Namun, Direktur Executive tidak hanya megerjakan tugas yang

diberikan tetapi Direktur tersebut juga mengerjakan tugas yang lain seperti mengambil zakat

kepada para muzakki akan tetapi tugas ini telah mempunyai ketua dan anggota tersendiri.

Dana yang didapat oleh Lazismu merupakan dana yang di himpun dalam bentuk dana

zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari muzakki atau orang yang ikhlas memberikan sebagian

rezki yang dimiliki untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. yang mana dari

dana inilah nantinya akan di salurkan untuk mereka yang berhak menerimanya atau dalam

kategori layak untuk di bantu. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti tentang

“WEWENANG DIREKTUR EXECUTIVE TERHADAP PERMASALAHAN

MUSTAHIK DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT LAZISMU PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada Wewenang

Direktur Executive terhadap Permasalahan Mustahik Dalam Pendistribusian Dana Zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana Wewenang Direktur Executive terhadap Permasalahan Mustahik dalam

Penyaluran  Dana zakat Lazismu Pekanbaru?

2. Bagaimana Sistem Penyaluran Dana ZakatLazismu Pekanbaru terhadap Permasalahan

Mustahik?



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskanwewenang Direktur Executive terhadap

Permasalahan Mustahikdalam Pendistribusian Dana Zakat Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui Sistem Pendistribusian Dana Zakat Lazismu Pekanbaru terhadap

Permasalahan Mustahik.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai refrensi bagi penelitian

selanjutnya.

2. Sebagai salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan.

3. Sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk memperoleh gelar A.Md pada Fakultas

Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan D3 Perbankan Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak di JL. Kh. Ahmad Dahlan No 86 A Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Direktur Excutive,

sedangkan objeknya adalah Wewenang Direktur Executive terhadap Permasalahan

Mustahikdalam  Pendistribusian Dana Zakat Lazismu Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur Excutive 1

orang, Direktur Empowering House 1 orang, Direktur Fundraising1 orang serta Direktur



Keuangan 1 orang, karena jumlah populasinya tidak banyak, maka penulis langsung

mengambilnya sebagai sampel.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan sebagai

berikut:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan,14 yaitu LAZISMU PEKANBARU

JL. Kh. Ahmad Dahlan No 86 A PEKANBARU.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan

penelitian.15

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung

dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melalui proses Tanya jawab

langsung dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

d. Studi Pustaka, yaitu penelitian ini juga penelitian kepustakaan yang bersumber dari

beberapa refrensi buku sebagai sumber penelitian.

6. Teknik analisis Data

14 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),  h. 39
15Ibid., h. 40



Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif,

yaitu menganalisa data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan

antara satu dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum

yang utuh tentang masalah yang di teliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat

yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang

bersifat khusus, lalu dianalisis, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya,

lalu dianalisis, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam

penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahsan dan penulisan laporan in, maka disusun secara

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan Latar belakang, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM TENTANG LAZISMU PEKANBARU



Menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, yaitu Sejarah

Singkat LAZISMU, Visi dan Misi, Tujuan, Fungsi dan Tugas

LAZISMU, dan Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru.

BAB III : PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang umum tentang zakat, berupa Definisi Direktur

Executive dan Zakat, Landasan Syar’i, Syarat Wajib Zakat, Muzakki dan

Mustahik, Sumber-Sumbernya dan Hikmah Zakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang Wewenang Direktur

Executiveterhadap Permasalahan Mustahikdan Sistem Penyaluran Dana

Zakat Lazismu Pekanbaru terhadap Permasalahan Mustahik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


