
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi  Direktur Executive dan Zakat

Direktur Executive merupakan Pimpinan pelaksana dari lembaga zakat yang mesti

mengontrol jalannya seluruh defisi termasuk didalamnya penanganan terhadap mustahik,

dimana mustahik tersebut merupakan 1 point dari 3 aspek pokok dari pengelola lembaga zakat

yang terkait dengan penghimpunan dan pengelolaan kelembagaan.1

Zakat secara etimologi atau bahasa, memiliki dua makna yaitu bertambah dan

pensucian. Sedangkan secara terminologi zakat berarti ukuran yang telah ditentukan dari harta

wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat

tertentu 2.Sementara secara terminologimenurut Al Mawardi dalam kitab Al Hawi berkata :

Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang

tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.3

Definisi zakat menurut para ulama sebagai berikut :

a. Yusuf Qardawi dalam kitabnya fiqhuz Zakat, kata dasar zakat berarti berkah, tumbuh,

bersih dan baik.4

b. Imam Asy Syarkhsyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi

bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan bertambah. Disebut ‘zakat’ karena sesungguhnya ia

1Purnawarman, Direktur Excutive LAZISMU Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 2 Juni 2014
2Fakhruddin al-Muhsin, Ensiklopedia Mini Zakat, (Bogor : Darul Ilmi, 2012), h. 7
3Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit, h. 5
4Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010) Cet. Ke-11, h. 34
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menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Swt menggantinya di dunia dan pahala

diakhirat.5

c. Ulama Hanafiyyah (Mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak

milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang ditentukan oleh

syar’i karena Allah.6

d. Ulama Syafi’iyyah (Mazhab Syafi’i) mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu

yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.7

e. Ulama Hanabilah (Mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib

dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.8

Zakat memiliki beberapa nama yang berbeda, diantaranya:9

1. Zakat

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :





Artinya :Dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikanlah olehmu akan zakat, dan
rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

2. Shadaqah

Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 104 :




5Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan zakat, infaq dan sedekah, (Jakarta: PT. Elek Madia Komputindo,
2011), h. 4

6Ibid., h. 5
7Ibid.,
8Ibid.,
9 Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 27







Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-
hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi
Maha Penyayang.

3. Haq

Firman Allah dalam QS. Al-An’am ayat 141:











Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, korma, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berlebih-lebihan.

4. Nafaqah

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 34:














Artinya: Dan segala mereka yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak
menafkahkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang
memedihkan.

5. Afuw

Allah befiman dalam QS. Al-A’raf ayat 199:



Artinya: Ambillah ‘afuw (zakat) dan suruhlah yang ma’ruf dan berpalinglah dari
orang-orang yang jahil (tidak beradab).

B.  Landasan Syar’i

1. Al-Qur’an







Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengan lagi Maha
Mengetahui. (Qs. At-Taubah : 103 ).10

2. Sunnah

Dari Ibnu Umar radhiyallahu;anhu, dari Nabi Muhammad Saw, beliau berkata,

“Islam atas lima dasar: (1) tauhidullah (mengesakan Allah) (2) mendirikan shalat, (3)

10Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit, h. 9



menunaikan zakat, (4) puasa ramadhan dan haji. Seseorang bertanya : Apakah urutannya

haji dahulu lalu puasa bulan ramadhan?” Rasulullah menjawab, “Tidak, puasa ramadhan

dan kemudian haji,” Seperti inilah yanh telah saya dengar dari Rasulullag

Saw.(HR.Muslim).11

1. Ijma’ Ulama

Adapun Ijma’ maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma’ (sepakat) akan

wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak

mau membayarnya dan menghalalkan  dari syia’h dan harta mereka karena zakat termasuk

dari syi’ar Islam yang agung. (al-Mughni, karya Ibnu Qudamah 4:5).

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat baru

muncul pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang  No. 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat, lalu disempurnakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek

pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan

sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.12

C. Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap imat Islam. Namun dalam pelaksanaannya,

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat, diantaranya adalah :

a. Muslim

11Imam Abi’ Abdillah Muhammad Ibn Islmail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Darul Bayan’
Arabiyah, 2005), h. 7

12Kementrian Agama Ri, StandarISASI Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta: PT. Sigma Examedia
Arkenleema,  2012), h. 15



Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua

muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban

tersebut.

b. Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar

zakat, kecuali zakat fitrah.

c. Berakal

Seperti halnya kewajiban yang lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan

kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana

kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

d. Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat

adalah mereka  yang memasuki usia baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat

Islam tanpa terkecuali.

e. Harta yang dimiliki sudah sampai nishabnya

Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai

dengan ketetapan yang menjadikannya wajib untuk dizakati.Harta yang jumlahnya belum

mencapai nishab tidaj diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, namun dianjurkan untuk

mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

f. Haulnya sudah terpenuhi

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap hartanya adalah

satu tahun.Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun

tersebut memnuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.



g. Milik penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya

tidak dibagi dengan orang lain.

h. Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak

sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih

dahulu.13

D. Muzakki dan Mustahik

Muzakki adalah orang yang merdeka dan mampu, maksudnya ia memiliki kelebihan

harta satu nisab setelah digunakan untuk menafkahi dirinya sekeluarga, dan memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pokok, orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah orang islam

yang merdeka, telah sampai umur, berakal, memiliki nisab dengan milik yang sempurna.14

Mustahik adalah orang yang dipandang berhak menerima zakat.15Nabi Saw dan

khalifah-khalifahnya, membagi zakat ini dengan melihat kepada

kemaslahatannya.Sebagaimana Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak

menerima zakat dalam Qs. At-Taubah ayat 60 :










13Agus Thayib Affi dan Shabira Ika, Kekuatan Zakat, (Yogyakarta : Pustaka Alban, 2010), h. 50
14Ibid.,h.65
15 Dr, Muhammad Hadi, Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 89



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana”.16

Dalam Islam orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf yang terdiri

sebagai berikut :

1. Fakir adalah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya

(menjamin hidupnya).17

Menurut Hanafi dan maliki: fakir adalah orang yang dapat memenuhi sebagian

kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian lainnya. Sedangkan menurut Syafi’I

dan Hambali: fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.18

2. Miskin orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau

lebih tetapi tidak sampai mencukupi..19

3. Amil Zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk

mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudia membagi-bagikannya kepada yang

berhak menerimanya (mustahiq).

4. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam yang dengan harapan imannya kuat tidak

goyah lagi sesudah memeluk islam.20

5. Riqab adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya

dengan uang atau harta lain.21

16Ibid.,
17Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet, Ke-1, h. 44
18Al-Allamah Muhammad, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), Cet, Ke-1, h. 150
19 Jannati, Muhammad Ibrahim, Perbandingan Lima Madzhab, (Jakarta : Cahaya, 2007), Cet. Ke- 1, h. 23
20 M. Ali Hasan, Op. Cit, h. 96-97
21Op.Cit , h. 24



6. Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang, namun mereka tidak dapat

membayar baik pinjaman tersebut untuk dipergunakan membeli sesuatu ataupun untuk

modal dasar yang sebelumnya sudah musnah bersamabarang sagangan yang dimilikinya.

Atau adanya persaingan yang tidak sehat atau penyebab lainnya.22

7. Fisabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk menegakkan agama dan

pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

8. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal dimana ia

membutuhkan bantuan ongkos selama dalam perjalanan.23

E. Sumber- Sumber Zakat

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat.Sumber- sumber zakat

dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber zakat terdahulu, dan kedua adalah sumber

zakat kontemporer.Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada di zaman

rasulullah, seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat perdagangan, zakat

pertanian, zakt rikaz dan lain sebagainya. Adapun zakat kontemporer adalah sumber zakat

yang tidak ada pada zaman rasulullah, tetapi para ulama memasukkan pada sumber zakat

yang harus dikeluarkan zakatnya dengan cara analogi atau qiyas pada sumber zakat yang

pernah ada di zaman rasulullah.

Adapun macam-macam sumber zakat adalah sebagai berikut :

a. Zakat emas

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup setahun

di miliki, wajib atasnya mengeluarkana zakatnya. Jika tidak sampai senisab, tidak wajib

22Dr. Yusuf Qardhawi, Op.Cit, h. 69
23Dr. Muhammad Hadi, Op. Cit, h. 100



zakat padanya terkecuali jika emas yang tidak sampai senisab itu di perniagakan dan ada

padanya perak yang mencapai nisab atau pun ada padanya barang yang lain maka wajiblah

zakatnya. Kadar zakat emas yaitu 2,5 % dan haulnya satu tahun. Sedangkan perak ulama

sependapat bahwa 200 dirham atau 672 gram dan haulnya sama dengan emas.

b. Zakat tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan

Yang dimaksud dengan tanam-tanaman ialah seluruh jenis tanaman, yakni tanaman

yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan

makanan pokok dan lainnya.

Dan yang dimaksud dengan buah-buahan ialah semua jenis buah-buahan, yakni

buah-buahan yang bisa dimakan, baik yang tumbuh di pohon, atau yang tumbuh di atas

tanah seperti buah semangka, mentimun, dan lain sebagainya.24

Gandum, padi, kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah

mencapai nishabnya pada waktu memanen. Adapun nishab hasil tanaman adalah lima

wasaq (652.8,653 kg) sedangkan pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanami itu disiram

air hujan dan 5 %  jika tanaman itu disiram menggunakan alat. Sedangkan tanaman yang

disiram menggunakan alat yang kadang-kadang disiram air hujan dengan perbandingan

yang sama, maka zakatnya 7,5 % mengenai hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan di

saat memanen hasil tanaman buah-buahan.25

c. Zakat hasil laut

Para ulama sependapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-

manik), Kristal untuk batu permata atau ikan paus dan lain-lain tidak wajib

dizakati.Namun, Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa hasil laut wajib di

24Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004),  h. 528-529
25Abu Malik Kamal bin As-sayyid, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pustaka at-Taskia, 2006), Cet. Ke 5, h. 21



keluarkan apabila sampai nishab.Pendapat terakhir ini nampaknya sesuai dengan situasi

dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan besar dengan

peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak.Nishab ikan 200 dirham (672

gram). Waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti Tanaman yaitu di saat hasil itu

diperoleh.

d. Zakat harta profesi

Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu kekayaan yang

diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama.

Adapun zakat profesi yang dimaksud adalah seperti dokter, insinyur dan pengacara.Para

ulama sependapat bahwa pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas

nishab. Adapun nishabnya sama nishab uang yaitu 2,5 %.

e. Zakat Investasi

Para ulama sependapat bahwa hasil investasi, seperti hasil investasi sewa gedung,

pabrik, taxi, dan bus wajid dikeluarkan zakatnya. Namun, mereka berbeda pendapat

mengenai cara ,emending kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal

perdagangan yang harus di hitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar  2,5 %

dari keseluruh atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya

cukup satu nishab.26

Apabila para hartawan menunaikan apa yang telah ditentukan Allah atas mereka,

yakni mengeluarkan zakat harta mereka, kepada orang-orang fakir miskin, tentulah para

hartawan itu dipuja-puja dan disanjung oleh para fakir miskin itu. Mereka bertulus hati dan

berusaha member bantuan yang diperlukan.Para fuqaha senantiasa menghendaki supaya para

hartawan yang murah tangan itu, senantiasa mendapat kabajikan.Tetapi jika para hartawan

26Ibid.,h. 22-23



berlaku kikir, tidak memberi hak si fakir, tentulah timbul dendam dalam hati para fakir dan

tentulah mereka mengharap-harap supaya orang-orang hartawan yang kikir itu ditimpa

bencana.27Apabila si hartawan yang bakhil itu memerlukan pertolongan, para fakir

manjauhkan diri. Allah Swt Berfirman dalam Q.S. Al-Isra’ ayat7 :









Artinya: “ Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri, dan
jika kamu berbuat jaha, maka untuk dirimu sendiri jua”.28

F. Hikmah Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama.Maka dari itu, untuk menghindari

kesenjangan diantara mereka, perlu ada suatu solusi yang dapat mendekatkannya.Salah satu

solusi tersebut adalah dengan memberdayakan fungsi zakat dengan optimal.

Dari kewajiban membayar zakat, ada beberapa hikmah yang dapat di petik,

diantaranya adalah :

a. Zakat untuk menyucikan harta

Salah satu hikmah zakat itu adalah untuk membersihkan harta dari kemungkinan

masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki.

b. Menyujikan jiwa Si pemberi zakat dari sifat kikir

Selain membersihkan harta, zakat juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara

umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir.29

27Ibid.,
28Ibid., h. 306



c. Membersihkan jiwa Si penerima zakat dari sifat dengaki

Abila terjadi kesenjangan sosial diantara mereka,maka akan terjadi kecemburuan

sosial. Orang yang tidak punya akan melirik tajam kepada orang kaya. Kemudian

timbullah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan.Maka dengan pemberdayaan

zakat secara optimal diharapkan dapat menghindarkan kesenjangan sosial dan

kemungkinan terjadinya kejahatan dapat diminimalisir.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Dengan penglolaan zakat dengan benar, bukan tidak mungkin perekonomian di tengah

masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan. Masyarakat yang  awalnya tergolong

mustahik dapat terangkat derajatnya menjadi muzakki.30

29M. Ali Hasan, OP. Cit, h. 19
30Ibid., h. 20


