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ABSTRAK 

Penyaluran zakat dalam konteks Indonesia berupa pendistribusian 

maupun pendayagunaan harta zakat, keduanya memiliki tujuan yang 

sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengentaskan kemiskinan, dalam konteks penelitian ini adalah 

produktifitas hasil pertanian dan ketahanan pangan mustahik melalui 

program pendayagunaan zakat produktif untuk sekor pertanian oleh 

BAZNAS Kota Bandar Lampung di kelurahan Rajabasa Jaya.  

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan berupa 

observasi secara langsung, dokumentasi, dan wawancara kepada 

pengelola atau BAZNAS Kota Bandar Lampung dan semua penerima 

program zakat produktif pertanian di kelurahan Rajabasa Jaya. Teori 

yang peneliti gunakan adalah pendayagunaan dan pendistribusian 

pendapatan dalam islam untuk kesejahteraan umat dan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaaan program zakat 

produktif pada sektor pertanian oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung 

secara prosedur administrasi dan standar operasional pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. Karena pihak BAZNAS sebelum memberikan 

dana zakat melakukan serangkaian agenda seperti survei lokasi, 

pendataan petani dan pelatihan. Namun untuk pencapaian tujuan 

produktifitas hasil pertanian masih kurang maksimal dikarenakan 

faktor internal dan ekternal. Faktor internal yaitu kurang terarsipnya 

pencatatan keuangan mustahik dan intensitas pendampingan atau 

pelatihan dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. Faktor  ekternal yaitu 

berupa curah hujan atau cuaca dan Hama menjadi faktor penghambat 

dan berkurangnya produktifitas hasil pertanian. kemudian dampaknya 

dalam menunjang ketahanan pangan mustahik, program zakat 

produktif untuk sektor pertanian di kelurahan Rajabasa Jaya dapat 

memenuhi kebutuhan pangan keluraga sehari-hari. Untuk ketahanan 

pangan dalam hal ini hanya dalam lingkup keluarga mustahik saja 

karena nominal penyaluran dana program produktif dirasa masih 

kurang oleh mustahik untuk menghasilkan tanaman pangan lebih 

banyak lagi. 

 

Kata kunci : Zakat Produktif, Ketahanan Pangan, Produktifitas.  
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ABSTRACT 

 

The distribution of zakat in the Indonesian context is in the form 

of distribution and utilization of zakat assets, both of which have the 

same goal, namely improving community welfare and alleviating 

poverty. in the village of Rajabasa Jaya. 

The method used is field research in the form of direct 

observation, documentation, and interviews with the manager or 

BAZNAS Bandar Lampung City and all recipients of the productive 

zakat program in the Rajabasa Jaya village. The theory that the 

researcher uses is the utilization and distribution of income in Islam 

for the welfare of the people and society. 

The results showed that the implementation of the productive 

zakat program in the sector by BAZNAS Bandar Lampung City in 

terms of administrative procedures and operational standards went 

well. Because BAZNAS before providing zakat funds carried out 

agendas such as site surveys, farmer data collection and. However, for 

the purpose of agricultural productivity is still not optimal due to 

internal and external factors. Internal factors are the lack of archived 

financial records of mustahik and the intensity of assistance or training 

from BAZNAS Bandar Lampung City. External factors are in the 

form of rainfall or rainfall and pests are inhibiting factors and reduced 

productivity of agricultural products. then in supporting mustahik food 

security, the productive zakat program for the agricultural sector in the 

Rajabasa Jaya village can meet the daily food needs of the family. For 

food security, in this case, it is only within the scope of the mustahik 

family because the nominal transfer of funds for productive programs 

is still considered by the mustahik to produce more food crops. 

 

Keywords: Productive Zakat, Food Security, Productivity. 
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MOTTO 

 

قَابِ  ٍْهَا َواْلُوَؤلَّفَِت قُلُْىبُهُْن َوفِى الزِّ ٍَْي َعلَ ٍِْي َواْلَعاِهلِ َدٰقُت لِْلفُقََزۤاِء َواْلَوٰسِك  اًََِّوا الصَّ

ِ َواْبِي 
ٍِْل ّللّاٰ ًْ َسبِ ٍَْي َوفِ ٍْنٌ َواْلَغاِرِه ٌٍْن َحِك ُ َعلِ ِ َِۗوّللّاٰ َي ّللّاٰ ٌَْضتً هِّ ٍِْلِۗ فَِز بِ السَّ  

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

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

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. 

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”  

(Q.S. At-Taubah : 60) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul diperlukan untuk mengetahui gambaran 

secara spesifik terkait penelitian dan istilah-istilah yang 

digunakan di dalamnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 

atau kekeliruan dalam memahami penelitian yang dibuat penulis. 

Judul sekripsi “Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian 

dalam Meningkatkan Produktifitas dan Ketahanan Pangan 

Mustahik di Kelurahan Rajabasa Jaya (Studi Program Zakat 

Produktif Pertanian oleh BAZNAS Bandar Lampung)”. Maka 

terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat 

pada judul skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Implementasi merupakan suatu penerapan atau 

pelaksanaan
1
, Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan 

dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu 

untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi 

dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep 

acara yang hendak dilakukan, maksudnya adalah penerapan 

atau pelaksanaan yang terkait program zakat produktif 

pertanian yang dilakukan oleh BAZNAZ kota Bandar 

Lampung. 

2. Zakat Produktif merupakan pemberian zakat yang dapat 

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara 

terus-menerus, dikembangkan dan digunakan untuk 

membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut 

mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan masa 

yang akan datang.
2
 Dalam hal ini yang dimaksud produktif 

                                                             
1Rifan Aditya, “Apa itu Implementasi? Tujuan dan Contoh Penerapannya”, 

suara.com, 2021, https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-

implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all 
2Qodariah Barkah, dkk. Fiqih zakat, sedekah dan wakaf. (Jakarta : 

Prenadamedia Group,2020), 69-70. 
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mengarah kepada hasil pertanian para mustahik yang 

mendapatkan zakat produktif. 

3. Produktifitas menurut KBBI adalah kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu, daya produksi, keproduktifan. 

produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana 

sebaiknya suatu sumber daya diatur dan juga digunakan 

guna mencapai sesuatu secara maksimal.
3
 

4. Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
4
. 

  

B. Latar Belakang Masalah  

 

Zakat berasal dari bahasa arab dari akar kata zaka yang 

secara etimologi berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. 

Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan 

harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan 

pertumbuhan bagi orang-orang miskin (mustahik) dan 

mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (muzakki). 

Menurut Yusuf Qardhawi secara maknawi dengan berzakat harta 

orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih. makna 

zakat secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan 

kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran atau bisa 

juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan 

untuk orang tertentu.
5
 

Penyaluran zakat memiliki peran yang sangat penting dalam 

memulihkan kembali perekonomian dan pembangunan Nasional. 

                                                             
3Ibnu ismail, “Arti Produktivitas: Pengertian Menurut Ahli dan Cara 

Menghitungnya”, 2020, https://accurate.id/bisnis-ukm/arti-

produktivitas/#Eddy_Herjanto.  
4 Mewa Ariani, “Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung 

Ketahanan Pangan Nasional”, pse.litbang.pertanian.go.id, 2005, 
https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/monograph_26_2005_3.pdf 

5
 Abdul Ghofur, Ruslan, konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format 

keadilan ekonomi di Indonesia, (Yogjakarta : pustaka pelajar, 2013), 101. 
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Merupakan solusi dari permasalahan sosial ekonomi salah 

satunya wabah pandemi covid-19 yang saat ini masih melanda 

Indonesia bahkan dunia. Upaya dari lembaga pemerintah maupun 

swasta yang bergerak dalam penyaluran zakat merupakan ujung 

tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para 

mustahik. 

Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat terbagi dalam 

pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah 

kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik 

pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan 

penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan 

berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik 

sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka 

panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya 

memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat 

yang besar, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang 

harus dioptimalkan oleh bangsa ini.  

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap 

muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang 

sejahtera hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan 

proses utama dalam sistem keuangan Islam atau fiskal dan sejalan 

dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada 

seluruh rakyat.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Ruslan Abdul Ghofur Noor, konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan 

format keadilan ekonomi di Indonesia. (Yogjakarta : pustaka pelajar, 2013), 98. 
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Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan dalam pengumpulan dana zakat oleh BASNAS 

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sebagai otoritas 

zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, 

pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu 

melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme 

penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi 

dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ 

ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, 

seperti Yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
7
 

Tabel 1.1 pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2020-2021
8
 

Proyeksi Pertumbuhan  

2020 13.296.326.948.521 

2021 17.285.225.033.077 

 

                                                             
7 Irfan Syauqi Beik, “Memahami Sistim Penyaluran Zakat”, baznas.go.id, 

2019, https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-

penyaluran-zakat 
8 Bambang Sudibyo dkk, “Outlook zakat Indonesia”, puskasbaznas.com, 

2021, https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-

2021 

Sumber : Statistik Zakat Nasional 

 

Sumber: pusat kajian strategis BAZNAS 
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Sebanyak 30 mustahik petani binaan Lembaga 

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS mengikuti 

program Sekolah Tani, Sabtu (24/10/2020). Sekolah Tani ini 

berfokus pada konsep budidaya padi secara organik dengan 

sistem SRI (System of Rice Intensification). Melalui kegiatan ini, 

petani diharapkan mampu melaksanakan pertanian organik. Hal 

ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, 

mendorong peningkatan harga jual dan berperan serta dalam 

menjaga lingkungan guna menunjang pertanian yang ramah 

lingkungan, berkelanjutan dan mandiri.
9
   

Program zakat produktif pertanian BAZNAS di Lampung, 

dibidang pertanian selain meningkatkan taraf hidup masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani dan mengurangi tingkat 

kemiskinan di Indonesia khususnya daerah lampung, serta 

diharapkan ketahanan pangan nasional juga dapat meningkat. 

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi 

perhatian seluruh negara mengingat pengaruhnya terhadap 

pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Ketahanan 

pangan tidak hanya terkait dengan kecukupan ketersediaan 

pangan, tetapi juga akses terhadap bahan pangan, dan pada 

tahapan yang lebih maju terkait dengan tingkat keamanan.
10

 

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 

yang berbunyi :  

 

ٍْهَا َواْلُوَؤلَّفَِت   ٍَْي َعلَ ٍِْي َواْلَعاِهلِ َدٰقُت لِْلفُقََزۤاِء َواْلَوٰسِك اًََِّوا الصَّ

ٍِْلِۗ  بِ ِ َواْبِي السَّ ٍِْل ّللّاٰ ًْ َسبِ ٍَْي َوفِ قَاِب َواْلَغاِرِه قُلُْىبُهُْن َوفِى الزِّ

ٍْنٌ  ٌٍْن َحِك ُ َعلِ ِ َِۗوّللّاٰ
َي ّللّاٰ ٌَْضتً هِّ  فَِز

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

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

                                                             
9  Deden kuswanda (LPEM), “BAZNAS Kembali Jalankan Program 

Sekolah Tani di Lampung Tengah”, baznas.go.id, 2020, 

https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pemberdayaan-ekonomi/4003-baznas-

kembali-jalankan-program-sekolah-tani-di-lampung-tengah. 
10Abdullah dkk, “Program Pemberdayaan Ketahanan Pangan Keluarga 

Terhadap Ketersediaan Pangan Keluarga Di Desa Berdaya”,  um.ac.id, 2020, 

http://conference.um.ac.id/index.php/hapemas/article/view/251/206 
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untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S. At-Taubah : 60) 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah menyebutkan keluhan 

dan celaan orang-orang munafik yang bodoh itu terhadap 

Rosulullah SAW. yang berkaitan dengan pembagian zakat, Allah 

SWT. menjelaskan bahwa Dia lah yang mengatur pembagian 

zakat untuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas.
11

  Zakat 

merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh 

umat islam. Tegaknya agama islam adalah ketika rukun-rukun 

atau poin pokok agama islam di tunaikan oleh umatnya. Negara 

kita Indonesia mendefinisikan dan merealisasikan zakat dengan 

resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai “harta yang 

wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki 

orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Definisi ini tidak 

jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat 

mazhab Maliki, Syafi’i Hanafi dan Hambali serta Yusuf Qardawi 

bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan 

menyerahkan kepada yang berhak menerimanya.
12

  

Zakat juga berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan.
13

 

Zakat berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan umat 

islam dengan cara mengurangi kemiskinan, pengangguran, orang 

yang terlilit hutang dari usahanya dan masalah sosial lainya. 

Adanya zakat juga agar kekayaan atau harta yang banyak tidak 

sekedar berputar-putar diantara golongan orang kaya saja, tetapi 

di distribusikan ke seluruh umat islam yang berhak menerima 

zakat sehingga kesenjangan sosial berkurang.   

                                                             
11 Abdullah bin muhammad alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, trans. oleh m. 

Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 

2008),193 
12Qodariah Barkah dkk, Fiqih zakat, sedekah dan wakaf, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2020), 155. 
13Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan 

Kemiskinan”, 19, No 1 (2011), 31, DOI : 10.21580/ws.19.1.211. 
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Beberapa tahun terakhir jumlah penduduk miskin meningkat 

di Indonesia, dari tahun 2019 sekitar 24 jutaan jiwa meningkat 

pada tahun 2020 sekitar 26 jutaan jiwa yang tercatat dalam data 

BPS, sedangkan Provinsi Lampung tercatat sekitar satu jutaan 

jiwa meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8 ribuan jiwa.
14

 

Mengingat beberapa tahun terakhir juga kita sedang mengalami 

musibah berupa pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada 

semua sektor kehidupan manusia termasuk dalam perekonomian 

masyarakat yang membuat pendapatan masyarakat menurun 

akibat PHK, pembatasan aktivitas ekonomi dalam negeri maupun 

luar negeri. 

Konsep Program  zakat produktif pertanian yang diupayakan 

oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu dengan memberikan 

pembinaan kepada petani di daerah Rajabasa, salah satunya di 

kelurahan Rajabasa Jaya. Fokus utamanya di pertanian 

hortikultura atau budidaya tanaman kebun dan padi. Sebelumnya 

masyarakat masih bercocok tanam seperti biasa, namun sekarang 

mendapatkan pembinaan khusus dari lembaga zakat nasional kota 

Bandar Lampung. Program tersebut diharapkan dapat 

menumbuhkan perekonomian masyarakat miskin yang berprofesi 

sebagai petani dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian. 

Program ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan 

dalam proses pelaksanaannya mengalami pasang surut terkait 

perolehan hasil panen pertanian mustahik dikarenakan beberapa 

faktor, seperti iklim atau cuaca, hama dan biaya perawatan 

tanaman. 

Kesejahteraan mustahik atau petani penjadi prioritas 

dibuatnya program zakat produktif untuk sektor pertanian. 

Mengingat dalam kondisi saat ini aktivitas mobilitas masyarakat 

dibatasi sehingga dapat mambuat beberapa harga barang 

kebutuhan mustahik meningkat dan kesulitan memasarkan hasil 

panen karena tidak mampu bersaing dengan menggunakan 

kecanggihan teknologi. Selain itu petani juga memelihara ternak 

                                                             
14 Margo Yuwono, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-

2020”, bps.go.id, 2021, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119. 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119
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sapi dan budidaya lele untuk tambahan dalam memnuhi 

kebutuhan sehari-hari dan pendapatan keluarga. 

Dalam data badan pustat statistik (BPS) yang memaparkan 

data kemiskinan dalam websitenya yang biasanya digunakan para 

peneliti berupa data angka untuk memecahkan masalah studinya, 

untuk tolak ukur kriteria kemiskinan yang paling utama adalah 

terpenuhinya kebutuhan kalori perhari atau kebutuhan makan. 

Maka dikatakan miskin adalah ketika individu tersebut tidak 

mampu makan atau mencukupi kebutuhan kalori perhari. Dalam 

hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus pemerintah 

dalam memperhatikan kesejahteraan petani sebagai produsen 

pangan. Semua itu akan terlihat dari terpenuhinya kebutuhan 

rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau.  

Islam memberikan solusi berupa zakat yang bisa disalurkan 

secara produktif kepada penerima harta zakat (mustahik). 

Misalnya penyaluran zakat  dalam pertanian untuk produktifitas 

hasil panen petani miskin,  sehingga pertumbuhan perolehan 

zakat yang meningkat setiap tahun seharusnya dapat dibarengi 

dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan ekonomi umat islam 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep 

program zakat produktif pertanian yang diupayakan oleh 

BAZNAS Bandar Lampung, Peneliti memiliki ketertarikan untuk 

mengkaji lebih mendalam terkait manajemen atau pengelolaan 

program, sasaran atau target petani binaan dan besarnya 

produktifitas hasil panen serta efisiensi dalam pelaksanaan 

program zakat produktif pertanian di Kelurahan Rajabasa Jaya. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut terkait peran lembaga zakat (BAZNAS) 

melalui program produktifnya di sektor pangan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat (mustahik) yang dikemas dalam judul 

penelitian Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian 

dalam Meningkatkan Produktifitas dan Ketahanan Pangan 

Mustahik 2020-2021 (Studi Program Zakat Produktif Pertanian 

oleh BAZNAS Bandar Lampung). 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang ada dilatar belakang, beberapa 

poin yang akan menjadi pembahasan utama disesuaikan dengan 

teori dan masalah yang telah termuat dalam judul penelitian. 

identifikasi dan fokus masalah dalam penelitian skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan manajemen program zakat produktif 

pertanian oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung  

2. Produktifitas dan antusiasme dari petani binaan BAZNAS 

Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan hasil bertani. 

3. Ketahanan pangan mustahik yang diharapkan mampu 

menunjang kebutuhan pangan mustahik dan masyarakat 

sekitar.  

Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori dan 

agar penelitian dilakukan lebih mendalam, maka tidak semua 

masalah yang mungkin bisa dikaitkan dengan identifikasi poin 

diatas dapat diteliti oleh penulis.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan di latar 

belakang maka penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS 

kota Bandar Lampung  dalam meningkatkan produktifitas 

hasil pertanian masyarakat di kelurahan Rajabasa Jaya? 

2. Bagaimana dampak program zakat produktif pertanian 

BAZNAS kota Bandar Lampung terhadap Ketahanan 

pangan mustahik di kelurahan Rajabasa Jaya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian  ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif 

dalam meningkatkan produktifitas pertanian masyarakat di 

kelurahan Rajabasa Jaya. 
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2. Untuk mengetahui dampak program zakat produktif 

pertanian BAZNAS kota Bandar Lampung terhadap 

ketahanan pangan mustahik di kelurahan Rajabasa Jaya. 

 

F. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

pengetahuan, objek penelitian dan masyarakat pada umumnya. 

Manfaatnya antara lain sebagai berikut : 

1. Teoritis, penelitian diharapkan mampu menyumbangkan 

pemikiran dan hasil penelitian tentang zakat produktif  

pertanian dalam meningatkan produktifitas petani dan 

ketahanan pangan daerah. 

2. Praktis, penelitian diharapkan memberikan manfaat berupa 

pemahaman mendalam mengenai zakat produktif untuk 

pertanian, meningkatkan produktifitas dan ketahanan 

pangan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Berdasarkan topik penelitian yang penulis angkat ada 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik 

pembahasan, yaitu tentang zakat produktif dalam meningkatakan 

produktifitas dan ketahanan pangan. 

1. Arief Hidayat Amuda, Siti Inayatul Faizah dengan judul 

penelitian “Dampak Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap 

Sektor Ketahanan Pangan Di Jawa Timur” metode yang 

digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dan teknik analisisnya menggunakan teori 

Creswell, Hasil dari penelitian ini adalah program Wayahe  

Tanhdur  dari  LAZ  Nurul  Hayat  telah  berhasil  

melakukan proses   pemberdayaan   sebagaimana   

dibuktikan   oleh   masing- masing  anggota  petani  yang  

merupakan  bagian  dari  program Wayahe  Tanhdur  yang  

telah  berhasil  melakukan  proses  panen sesuai     dengan     

jangka     waktu     perjanjian. 

2. Ripki Mulia Rahman, Optimalisasi Ziswaf Sebagai 

Alternatif Solusi Ketahanan Pangan di Masa Krisis. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk 

dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research) 

dengan metode yang digunakan untuk mengolah data yaitu 

metode deskriptif – analitis. Adapun kesimpulan yang 

didapatkan ialah ZISWAF merupakan alternatif solusi dalam 

menangani permasalahan pangan dalam menghadapi setiap 

krisis mulai dari tahap produksi, penyimpanan, distribusi 

sampai tahap konsumsi di masyarakat dengan menjadikan 

ZISWAF sebagai alternatif sumber modal dan sumber 

pendapatan.   

3. Pujiati Utami dan Watemin, Peranan Baitul Maal Mujahidin 

Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan 

Kemranjen Kabupaten Banyumas. penelitian ini lebih 

bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan tentang 

kerawanan pangan dan model penanganannya yang terjadi di 

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang 

menjadi motivasi atau faktor pendorong anggota 

mengumpulkan zakat hasil pertanian pada Baitul Maal 

Mujahidin yaitu : sebagai bentuk kewajiban umat Islam 

dalam rangka melaksanakan salah satu rukun Islam, sebagai 

wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh 

Yang Maha Kuasa melalui hasil panen komoditas pertanian, 

sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan 

beberapa golongan masyarakat yang membutuhkan, sebagai 

sarana untuk mengurangi kecemburuan sosial, zakat dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah berkah atas 

rezeki yang diperoleh, dan khusus untuk zakat hasil 

pertanian dapat difungsikan sebagai lumbung pangan untuk 

mengantisipasi jika pada masa mendatang terjadi bencana 

kerawanan pangan akibat hasil panen yang tidak optimal. 

4. Asma Karimah, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif 

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi 

Kasus Sejuta Berdaya Laz Al-Azhar Peduli Ummat). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan 

jenis  metode  deskriptif, yaitu masalah yang memandu 



12 
 

peneliti untuk mengeskplorasi dan atau memotret situasi 

yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Al-Azhar 

Peduli Ummat melakukan penyaluran atau pendayagunaan 

dana ZIS yaitu dengan membuat program-program 

pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahapan 

penyelamatan, penguatan, pengembangan dan ketahanan 

pada perekonomian mustahik 

 

H. Metode Penelitian  

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang 

penting dalam penelitian karena metode ini merupakan strategi 

atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian.
15

 Adapun metode penelitian 

yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian 

secara langsung dilapangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif 

maksudanya adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang 

ada berupa fakta-fakta saat ini yang meliputi kegiatan penilaian 

sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan 

ataupun prosedur. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan 

manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu 

terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan 

apa adanya.
16

 Adapun data yang diperoleh bisa melalui proses 

pengamatan (observation), wawancara, dan dokumentasi 

kegiatan.  

 

1. Sumber Data  

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data utama yang langsung 

memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data, 

sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

                                                             
15 Sudaryono, Metodologi penelitian : kuantitatif, kuantitatif, dan mix 

method, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 215. 
16 Ibid. 88 
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lewat orang lain atau lewat dokumen yang menunjang atau 

meanguatkan data primer.
17

 Contohnya dapat berupa, dokumen 

atau berkas-berkas, foto, video, maupun peraturan-peraturan atau 

keterangan langsung dari pengelola objek yang diteliti. 

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi objek 

penelitian melainkan untuk mencari informasi lebih mendalam 

terkait suatu kegiatan, fenomena atau program-program tertentu 

untuk kemudian dideskripsikan menjadi sebuah ilmu 

pengetahuan. Peneliti mencari narasumber yang dikategorikan 

sebagai narasumber utama, narasumber pendukung atau 

pelengkap. Narasumber tersebut terdiri dari pengelola zakat 

produktif atau pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung, petani 

atau mustahik di Kelurahan Rajabasa Jaya dan masyarakat 

sekitar. Jumlah narasumber yang memberikan informasi terkaiat 

program zakat produktif pertanian berasal dari dua dari BAZNAS 

dan lima dari petani dan masyarakat. 

 

2. Tehnik Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu dibutuhkan random 

sampling atau pemilihan secara acak terhadap para partisipan dan 

lokasi penelitian yang biasanya dijumpai dalam penelitian 

kuantitatif. Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi 

penelitian dapat mencakup 4 aspek menurut Miles dan Huberman 

dalam buku metodologi penelitian sudaryono yaitu lokasi 

penelitian (setting), aktor atau siapa yang akan di observasi, 

diwawancarai, selanjutnya peristiwa atau kejadian apa saja yang 

dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan wawancara dan 

observasi, dan proses atau sifat peristiwa yang dirasakan oleh 

aktor dalam setting atau lokasi penelitian.
18

 

 

 

 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung 

: ALFABETA, 2013), 225. 
18 Sudaryono, Metodologi penelitian : kuantitatif, kuantitatif, dan mix 

method, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 543 
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a. Pengamatan (observation) 

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun 

nonpartisipasi. Dalam observasi partisipasi (participatory 

observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat, 

atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif 

(nonparticipatory observation) pengamat tidak ikut seta 

dalam kegiatan dia hanya berperan mengamati proses 

kegiatan.
19

  

Pada penelitian ini objek pengamatan terdapat pada 

program Zakat Produktif BAZNAS Bandar Lampung di 

kelurahan Rajabasa Jaya. Peneliti termasuk dalam kategori 

nonpartisipatif atau mengamati proses kegiatan berlangsung 

dilokasi penelitian. 

 

b. Wawancara 

Merupakan cara pengumpulan data  yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
20

 

Menggunakan tehnik wawancara terbuka yaitu peneliti 

memberikan keleluasaan kepada narasumber dalam 

memberikan informasi dan pendapat mengenai objek 

maupun subjek penelitan. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawanara ke pihak terkait program zakat produktif pertanian 

yaitu pimpinan BAZNAS kota Bandar Lampung dan Petani 

yang menerima dan menjalankan program tersebut. 

Diharapkan hasil dari wawanara memberikan informasi yang 

akurat dan terpercaya sehingga penelitian yang penulis 

angkat benar-benar relevan dengan keadaan di lapangan 

yang sesungguhnya. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada ketua 

bidang distribusi zakat BAZNAS kota Bandar Lampung dan 

anggotanya serta penerima program zakat produktif dan 

                                                             
19 Ibid., 226 
20 Sudaryono, Metodologi penelitian : kuantitatif, kuantitatif, dan mix 

method, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 222 
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masyarakat sekitar pada tanggal 12-13 oktober 2021 dan 9 

november 2021.  

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter dan data yang relevan penelitian.
21

 Berisi 

tentang peristiwa yang sudah lalu, dukumen bisa berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumentasi 

juga dapat menguatkan atau melengkapi sebuah penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti 

mengambil data berupa penerima program zakat produktif, 

dokumen pelaksanaan dan foto-foto pendukung lainya. 

 

3. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data 

lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 

berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang 

dapat dikumpulkan secara berulang-ulang ternyata hipotesis 

diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.
22

 

                                                             
21 Ibid., 229 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung 

: ALFABETA, 2013), 244-245 
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Analisis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, 

peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data atau informasi 

terkait pelaksanaan program zakat produktif pertanian, kemudian 

data dipilah sesuai kebututan dan dibahas dengan mengaitkan 

teori yang digunakan lalu menarik sebuah kesimpulan.  

 

I. Sitematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, dalam bab I akan mendeskripsikan 

tentang Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan sub-fokus 

penelitian atau batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Metode Penelitian Sistematika pembahasan. Bab II 

Landasan Teori, dalam bab 2 akan mendeskripsikan teori-teori 

tentang zakat dengan sub-fokus teori. Bab III Deskripsi Objek 

Penelitian, dalam bab 3 akan mendeskripsikan Gambaran Umum 

Objek penelitian dan Penyajian data serta fakta penelitian. Bab 

IV Analisis Penelitian, Dalam bab 4 akan memaparkan tentang 

Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian. Bab V Penutup, 

Dalam bab terakhir berisi tentang Simpulan dan Rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. ZAKAT  

 

1. Pengertian Zakat 

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian 

pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat 

syariah  islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat 

yang telah ditetapkan dalam syariah  islam.
23

 selain sebuah 

kewajian, Allah SWT. ternyata hendak membuat hati kita 

bahagia, tentram dan mensucikan para hambanya dari dosa-dosa 

yang sering dilakukan selama masa hidupnya. Zakat dari segi 

istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping 

berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang 

dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang 

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 

melindungi kekayaan itu dari kebinasaan" demikian Nawawi 

mengutip pendapat Wahidi. lbnu Taimiah berkata, "Jiwa orang 

yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih 

pula: bersih dan bertambah maknanya” Arti "tumbuh" dan "suci' 

tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga 

buat jiwa orang yang menzakatkannya.
24

 Allah SWT. berfirman : 

 

ٍِْهْنِۗ  ٍِْهْن بِهَا َوَصلِّ َعلَ  ُخْذ ِهْي اَْهَىالِِهْن َصَدقَتً تُطَهُِّزهُْن َوتَُزكِّ

ٍْنٌ   ٌٍْع َعلِ ُ َسِو اِىَّ َصٰلىتََك َسَكٌي لَّهُْن َوّللّاٰ  

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan 

dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa 

                                                             
23 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Depok  : kencana, 2006), 205 
24 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, trans. Oleh Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor :Litera Antar Nusa, 1999), 34-35 
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bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” 

(Q.S. At-Taubah :103) 

 

Dalam surat Al-Ma’un mengatakan orang yang mengusir 

anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin 

dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Allah SWT. 

berfirman : 

,  َوََل   ٍَْنَۙ ,  فَٰذلَِك الَِّذْي ٌَُدعُّ اْلٍَتِ ٌِْيِۗ ُب بِالدِّ ٌَْت الَِّذْي ٌَُكذِّ اََرَء

 ٌَ, ٍِْيِۗ ُحضُّ َعٰلى طََعاِم اْلِوْسِك  

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak 

mendorong memberi makan orang miskin” (Q.S. Al-Ma’un 

:1-3) 

Ayat-ayat Al-Qur’an mengingatkan orang mukmin agar 

mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk orang miskin yang 

diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau 

masih tinggal di mekah. Perintah tersebut pada awalnya masih 

berupa anjuran. Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin 

dan pelaksanaan tugas-tugas agamanya dijalankan secara 

berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya 

pun mulai dijalankan. Di Yatstrib (Madinah) inilah islam mulai 

menemukan kekuatannya. Allah SWT berfirman : 

 

ٰكىةَ ِۗ َوَها تُقَدِّ  ٰلىةَ َوٰاتُىا الزَّ ٍُْوىا الصَّ ْي َواَقِ ًْفُِسُكْن هِّ ُهْىا َِلَ

ٌٍْز  َ بَِوا تَْعَولُْىَى بَِص ِ ِۗ اِىَّ ّللّاٰ
ٌَْد ّللّاٰ ٍٍْز تَِجُدْوٍُ ِع  َخ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala 

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan 

mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah : 110) 

 

Dalam tafsir panjang kementrian Agama RI, Allah 

menyuruh kaum Muslimin agar terus-menerus menempuh jalan 

yang sebaik-baiknya, melakukan shalat dan mengeluarkan zakat. 

Perintah ini dikaitkan dengan janji Allah berupa pertolongan 

mendapat kemenangan. Karena dalam shalat terdapat hikmah 
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yang banyak, seperti memperkuat jalinan iman, mempertinggi 

cita-cita serta mempertinggi daya tahan mental. Karena di dalam 

shalat itu terdapat doa kepada Allah yang diucapkan seorang 

hamba sebagai pernyataan kehendak yang serius, serta 

memperkuat jalinan hati di antara orang-orang mukmin, dengan 

jalan melakukan shalat berjamaah dan pergaulan mereka di dalam 

masjid. Dengan jalan inilah iman itu dapat berkembang dan 

kukuh, dapat juga memelihara kebersihan jiwa, dapat mencegah 

diri untuk melakukan perbuatan yang keji, serta dapat 

mempertinggi daya juang untuk melaksanakan kebenaran. 

Apabila kaum Muslimin menempuh cara-cara yang demikian, 

niscaya mereka akan mendapat pertolongan dari Allah.  

Hikmah yang terdapat dalam mengeluarkan zakat ialah 

mempererat hubungan antara Muslimin yang kaya dengan yang 

miskin, sehingga dengan kuatnya hubungan itu akan tercipta 

kesatuan dan persatuan umat yang kukuh dan bulat. Sesudah itu 

Allah menegaskan bahwa shalat dan zakat itu sebagai jalan yang 

harus ditempuh untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan 

di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan 

Allah bahwa kebaikan apa pun yang dilakukan oleh kaum 

Muslimin, niscaya akan mendapat balasan dari sisi Allah pada 

hari pembalasan dengan seadil-adilnya. Allah menyuruh orang-

orang Islam agar berbuat baik karena Allah benar-benar Maha 

Mengetahui segala amalan, baik amal yang banyak maupun amal 

yang sedikit. Tak ada amal yang disia-siakan baik amal yang 

saleh maupun amal yang jelek, semua akan mendapat balasan 

yang setimpal. 

 

ٍْهَا َواْلُوَؤلَّفَِت   ٍَْي َعلَ ٍِْي َواْلَعاِهلِ َدٰقُت لِْلفُقََزۤاِء َواْلَوٰسِك اًََِّوا الصَّ

ٍِْلِۗ  بِ ِ َواْبِي السَّ ٍِْل ّللّاٰ ًْ َسبِ ٍَْي َوفِ قَاِب َواْلَغاِرِه قُلُْىبُهُْن َوفِى الزِّ

 ُ
ِ َِۗوّللّاٰ

َي ّللّاٰ ٌَْضتً هِّ ٍْنٌ فَِز ٌٍْن َحِك   َعلِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

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

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 
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sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S. At-Taubah : 60) 

 

Zakat merupakan filantropi Islam yang berperan cukup 

penting dalam memelihara kohesi sosial, juga sebagai perekat 

antara kelompok- kelompok sosial yang berbeda latar belakang 

sosial-ekonomi dan budaya. Dalam istilah ekonomi Islam, zakat 

merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari 

golongan kaya kepada golongan miskin.
25

 Maka ketika zakat 

dapat terhimpun secara terstruktur dan pendistribusian zakat 

optimal tentu ketimpangan sosaial, kemiskinan akan berkurang 

dan pemerataan pendapatan untuk kesejahteraan umat dapat 

tercapai.  

 

2. Dasar Hukum Zakat  

Islam telah menjadikan zakat salah satu rukun daripada 

rukun-rukunnya, salah satu syiar daripada syiar-syiarnya, salah 

satu pengabdian dari berbagai bentuk pengabdian kepada-Nya. 

Seorang Muslim memenuhi kewajiban zakat ini, dengan sifatnya, 

sebagai kewajiban agama yang suci, dalam rangka melaksanakan 

perintah-Nya dan mencari ridha-Nya. Zakat, pada derajat yang 

pertama, yang dilaksanakan oleh si Muslim dengan sifatnya itu, 

merupakan salah satu bagian perintah Allah kepada manusia, 

yang telah diberikan amanah untuk menjadi Khalifah-Nya 

dimuka bumi ini. Manusia diperintahkan untuk beribadah 

kepada-Nya, meramaikan bumi dengan hak dan keadilan, agar 

hasilnya dapat dirasakan nanti. Manusia itu dipersiapkan, 

diperhalus dan dipertajam dengan berbagai macam perintah dan 

ujian di muka bumi ini, agar hidupnya nanti sejahtera, dengan 

nikmat dan kekekalan di negeri akhirat nanti. Apabila jiwanya 

telah suci dan hatinya telah bersih dengan berpegang teguh 

kepada ketentuan dan kewajiban Allah, maka ia berhak untuk 

                                                             
25Asma Karimah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Studi Kasus Sejuta Berdaya Laz Al-
Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat, (Skripsi UIN 

Syarif Hidayatullah, 2017), 17. 
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mendapatkan nikmat kehidupan di akhirat dan berdampingan 

dengan Allah di syurga-Nya.
26

 

Dasar hukum yang utama terkait zakat adalah Al-Qur’an dan 

Al-hadits. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya 

melaksanakan zakat dalam Al-Qur’an di antaranya QS. At-

Taubah [9]: 60, dan 103, al-Dzariyat [51]: 19, al-Baqarah [2]: 

261, 267, dan QS. Maryam [19]: 31. 

a. Q.S. At-Taubah : 60 dan 103 

ٍْهَا َواْلُوَؤلَّفَِت   ٍَْي َعلَ ٍِْي َواْلَعاِهلِ َدٰقُت لِْلفُقََزۤاِء َواْلَوٰسِك اًََِّوا الصَّ

ٍِْلِۗ  بِ ِ َواْبِي السَّ ٍِْل ّللّاٰ ًْ َسبِ ٍَْي َوفِ قَاِب َواْلَغاِرِه قُلُْىبُهُْن َوفِى الزِّ

ُ َعلِ  ِ َِۗوّللّاٰ
َي ّللّاٰ ٌَْضتً هِّ ٍْنٌ فَِز ٌٍْن َحِك  

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Mahabijaksana” (Q.S. At-Taubah : 60) 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, penyebutan 

kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk 

menjelaskan mereka yang berhak menerima, bukan karena 

keharusan memenuhi semuanya. Orang-orang fakir 

didahulukan karena mereka lebih membutuhkan daripada 

kelompok-kelompok lain. Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain 

mengatakan bahwa orang fakir adalah orang yang butuh 

akan tetapi tidak mau meminta-minta sedangkan orang 

miskin adalah orang butuh akan tetapi ia mau meminta-

minta. Qatadah berkata: “orang fakir adalah orang yang 

butuh dan memiliki penyakit menahun sedangkan orang 

                                                             
26 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, trans. Oleh Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor :Litera Antar Nusa, 1999), 844-845 
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miskin adalah orang yang butuh akan tetapi badannya 

sehat”.
27

 

 

ٍِْهْنِۗ ُخْذ ِهْي  ٍِْهْن بِهَا َوَصلِّ َعلَ اَْهَىالِِهْن َصَدقَتً تُطَهُِّزهُْن َوتَُزكِّ  

ٌٍْن ِۗ   ٌٍْع َعلِ ُ َسِو اِىَّ َصٰلىتََك َسَكٌي لَّهُْن َوّللّاٰ  

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan 

dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” 

(Q.S. At-Taubah :103) 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 menjelaskan bahwa Allah 

SWT memerintah Rasulullah SAW untuk mengambil zakat 

dari harta kekayaan mereka yang dengannya beliau dapat 

membersihkan dan mensucikan mereka. Sepeninggal 

Rasulullah SAW, Khalifah Abu bakar as Siddiq dan semua 

sahabat Rasulullah mereka terus memerangi mereka (orang 

yang berkewajiban zakat) sehingga mereka menunaikan 

zakat kepada khalifah sebagaimana mereka telah 

menunaikan kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Abu 

bakar as-siddiq mengatakan “demi Allah seandainya mereka 

menghalangiku dari anak kambing yang dulu pernah mereka 

tunaikan kepada Rasulullah percaya aku akan memerangi 

mereka karena hal itu”.
28

 

Dari ayat diatas juga dapat dipahami bahwa yang 

pertama kata "ambilah" menunjukkan kata perintah yang 

maksudnya adalah wajib. Kedua zakat yang diambil itu 

merupakan harta yang penjabarannya bermacam-macam bisa 

hasil tunai hewan ternak, harta yang diperjualbelikan dan 

sebagainya. Ketiga zakat itu akan membawa beberapa 

keuntungan bagi yang mengeluarkannya yaitu terhindari dari 

kesalahan karena mengambil hak orang lain, kebersihan 

                                                             
27 Abdullah bin muhammad alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, trans. oleh m. 

Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 
2008),194 

28 Ibid Hal. 256-257 
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mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan 

terhadap harta benda, menyuburkan sifat-sifat kebaikan 

dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka serta 

memperoleh doa dari orang-orang yang diberi zakat yang 

dapat menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa.
29

 

b. Q.S. Az-Zariyat : 19 

 

اِئِل َواْلَمْحُروم  َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ ِللسَّ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian” (Q.S. Az-Zariyat : 19) 

 

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka 

dengan salat, maka dia melanjutkan penyifatan mereka 

dengan patuh membayar zakat, berbuat baik dan 

menyambung tali silaturahmi, dimana Dia berfirman yang 

artinya “dan pada harta-harta mereka ada hak...” yaitu 

bagian yang mereka berikan kepada orang-orang yang 

meminta-minta dan juga orang-orang yang tidak 

mendapatkan bagian.
30

 

Selain dari dalil-dalil Al-Quran ada juga dalil dari Al- 

hadits yang menjelaskan tentang rukun islam salah satunya 

berkaitan tentang zakat yang menjad pilar utama dalam 

agama islam, yaitu :“Dari Abu Abdirrohman Abdulloh bin 

Umar bin Khoththob rodhiyallohu „anhuma, dia 

berkata “Aku pernah mendengar Rosululloh shollallohu 

„alaihi wasallam bersabda: ‟Islam itu dibangun di atas lima 

pondasi, yaitu: persaksian bahwa tidak ada ilah yang 

berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta‟ala dan 

bahwasanya Nabi Muhammad shallallaahu „alaihi wa 

sallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan 

                                                             
29 Qodariah Barkah dkk, Fiqih zakat, sedekah dan wakaf, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2020), 67 
30 Abdullah bin muhammad alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 9, trans. oleh 

m. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 

2008),180-181 
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zakat,haji ke Baitulloh, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” 

(HR.Bukhari dan Muslim)
31

. Dalil-dalil yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw di atas menjelaskan 

tentang kewajiban mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut 

merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus 

dilaksanakan oleh seorang muslim.
32

 

 

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat 

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat 

(OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu harus dirumuskan 

dengan 3 kata kunci, yaitu : 

a. Amanah 

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus 

dimiliki oleh setiap amil zakat tanpa adanya sifat ini 

hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana 

hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan 

karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku 

ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada akan hancur juga 

jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola 

oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara 

esensi adalah milik mustahik dan Muzakki setelah 

memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan 

sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini 

menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. 

b. Profesional 

Sifat amanah belumlah cukup harus diimbangi dengan 

profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan 

profesionalitas yang tinggi lah dana-dana yang dikelola akan 

menjadi efektif dan efisien. 

c. Transparan 

                                                             
31 Imam An-Nawawi, Matan Hadits Arba‟in. Almaktabahasy-Syaamilah,  

Trans. Oleh tim pustaka ibnu umar, (Jakarta : Pustaka Ibnu Umar, 2021), 13 
32  Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen 

Peningkatan Kesejahteraan Umat”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam,  8, No. 1 

(2017), 154-155 
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Transparannya pengelolaan zakat maka kita 

menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak 

hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga 

akan melibatkan pihak eksternal seperti para Muzakki 

maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi 

inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan 

dapat diminimalisasi. Tiga kata kunci tersebut kita namakan 

prinsip "good organization governance". Diterapkannya 3 

prinsip di atas insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ, 

maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.
33

 

 

4. Konsep Pendistribusian Zakat  

Pendistribusian adalah penyaluran atau pengiriman barang-

barang dan sebagaimana kepada orang banyak atau beberapa 

tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat 

kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara 

konsumtif ataupun produktif. Konsep keadilan distribusi 

pendapatan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan yakni agar 

kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil atau golongan 

tertentu saja, tetapi selalu beredar dalam masyarakat luas. 

Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil 

dalam kemakmuran sehingga memberikan kontribusi pada 

kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan distribusi yang adil tindakan yang dapat dilakukan 

yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah diterapkan dalam 

Islam seperti zakat, wakaf, waris, dan lain sebagainya.
34

  

Islam mengarahkan mekanisme distribusi pendapatan 

berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada 

setiap aktivitas ekonomi latar belakangnya karena 

ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang 

mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Hal 

tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip 

                                                             
33 Qodariah Barkah dkk, Fiqih zakat, sedekah dan wakaf. (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2020), 26.27 
34 Ruslan Abdul Ghofur, konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format 

keadilan ekonomi di Indonesia, (Yogjakarta : pustaka pelajar, 2013), 84-85 
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moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan 

konsep moral tersebut. fungsi dari menerjemahkan konsep moral 

adalah sebagai faktor endogen dalam perekonomian sehingga 

etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat 

mengalahkan setiap kepentingan pribadi.
35

 

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian 

dana zakat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya 

sesuai ketentuan syariat islam. Distribusi zakat mempunya 

sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang 

diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok 

masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan muzakki. Untuk memanfaatkan dan 

mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan 

kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat 

tidak hanya diberikan kepada orang yang berhak secara 

konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang 

dapat digunakan secara produktif.  

 

a. Peran pemerintah dalam proses distribusi 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam 

menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan 

kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh 

agen ekonomi terutama pemerintah yang berkuasa sebagai 

pemegang amanah Allah memiliki tugas bersama dalam 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan karena salah satu 

unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan adalah 

mewujudkan pemerintahan yang adil. Pemerintah berperan 

dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik dasar atau 

primer sekunder maupun tersier dan pelengkap. Disebabkan 

hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada 

pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat 

saja namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh 

                                                             
35Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Depok  : kencana, 2006), 120 
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kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan 

dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat 

yang sejahtera. Peran pemerintah lainnya dalam distribusi 

diperlukan karena pasar atau lingkup sosial tidak mampu 

menciptakan distribusi secara adil serta adanya faktor 

penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien 

dan hanya pemerintah lah yang dapat menghilangkan 

hambatan tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang 

dimiliki baik karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya 

masyarakat.
36

 

Pentingnya posisi pemerintah dalam menciptakan 

kesejahteraan di masyarakat pada dasarnya telah terlebih 

dahulu diperhatikan oleh Islam yang dapat dilihat dalam 

tindakan Rasulullah SAW. disaat menyandingkan kaum 

Muhajirin dan Anshar dalam ikatan persaudaraan. Tindakan 

tersebut secara langsung mendeklarasikan bahwa negara 

menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak, oleh para 

ahli hukum islam diistilahkan dengan batas kecukupan. 

Islam menerapkan prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas 

yang teraplikasi dalam bentuk jaminan antar individu dengan 

dirinya sendiri antara individu dengan keluarga dekatnya dan 

antara individu dengan masyarakat bahkan jaminan sosial 

dalam Islam juga menerapkan jaminan antar sesama umat 

secara timbal-balik. Salah satu sarana yang digunakan dalam 

menerapkan prinsip jaminan sosial tercermin melalui 

instrumen zakat sebagai jaminan individu untuk dirinya. 

Waris sebagai jaminan individu untuk keluarga serta wakaf 

infaq dan sedekah sebagai jaminan individu untuk 

masyarakat secara timbal balik. Prinsip ini yang 

membedakan secara jelas antara sistem ekonomi Islam dan 

apa yang terjadi pada welfare state atau sistem yang 

memberlakukan pajak progresif yang memberatkan demi 

terwujudnya jaminan sosial dan sebaliknya dengan jaminan 
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sosial justru menimbulkan mental-mental malas di 

masyarakat. 

Konsep kewajiban zakat, wakaf, waris infak dan 

sedekah dalam sistem ekonomi Islam secara langsung 

menentang dampak dari welfare state yang membuat 

timbulnya mental-mental malas di masyarakat, karena zakat 

dibebankan pada harta yang secara nominal masuk dalam 

batas kecukupan atau haul yang artinya harta itu harus 

dikembangkan untuk masuk dalam batas kecukupan. Begitu 

juga dengan peruntukan harta zakat digunakan pada 

golongan-golongan yang telah ditentukan dan tidak terdapat 

di dalamnya golongan orang yang malas. Di samping itu 

bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat pemerintah 

diperkenankan dengan wewenangnya memaksa agar 

Muzakki tersebut mengeluarkan zakatnya.
37

  Konsep zakat 

dari sudut historisnya bahwa kewajiban memungut dan 

mengelola zakat adalah kewajiban negara, memang lembaga 

zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama namun 

masih perlu dikembangkan secara profesional lagi. Karena 

itu dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, 

dimana permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan umat Islam sehari-hari yaitu : adanya krisis 

kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha 

penghimpunan dana umat karena terjadi di penyelewengan 

atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan 

yang lemah. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan 

zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja 

menjelang idul Fitri. Tidak seimbangnya jumlah dana yang 

terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat sehingga 

dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan 

konsumtif dan tidak ada bagian untuk produktif. Terdapat 

semacam kejemuan dikalangan Muzaki di mana dalam 

periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan 

berbagai lembaga penghimpun dana. Adanya kekhawatiran 
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politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat 

tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.
38

 

 

b. Peran masyarakat dalam proses distribusi 

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja 

seluruh elemen, baik pemerintah, keluarga maupun 

masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan 

keadilan distribusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah 

namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk 

mewujudkannya. hal ini dapat dilakukan dengan menyadari 

bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan 

individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak selalu untuk 

kepentingan pribadi semata namun juga untuk kepentingan 

orang lain baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. 

Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial setiap 

individu tidak dapat hidup sendiri diciptakan untuk saling 

mengenal dan saling menyayangi serta mengingatkan untuk 

selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik 

orang beriman. Antara Muslim satu dengan Muslim lainnya 

ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dengan 

lainnya. Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda namun 

dengan perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat 

sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat 

secara berbeda-beda.
39

  

Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran 

pentingnya dalam menciptakan keadilan distribusi dan 

mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan 

kewajiban zakat mewakafkan sebagian harta yang dimiliki 

untuk kepentingan masyarakat mengaktifkan hukum waris 

sebagai jaminan terhadap keluarga berinfaq serta bersedekah 

sebagai penyediaan layanan sosial semua itu merupakan 

bagian dari instrumen distribusi Islam yang sekiranya dapat 
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diterapkan pada masyarakat Indonesia. Kesadaran untuk 

menjalankan kewajiban serta mengikuti sunnah rasul dalam 

hal distribusi penting untuk dibangun dan dikembangkan 

karena pada tataran realitasnya pemerintah atau negara 

terkadang tidak mampu mengelola serta memberdayakan 

dengan baik instrumen-instrumen tersebut.
40

 

 

5. Pendayagunaan Zakat 

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat 

secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. 

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber 

daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna 

untuk mencapai kemaslahatan bagi umat, memiliki fungsi 

sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan 

produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan 

pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak 

positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam 

yang kurang mampu dalam delapan asnaf. Pola 

pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana 

zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan 

bahwa perintah islam diperbolehkan membangun pabrik-

pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk 

kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan 

fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup 

mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini 

dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional. Dalam 

pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan,yaitu: 

Disarankan diberikan kepada delapan asnaf, Manfaat zakat 

itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya, Sesuai 

dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif)
41

 Ada 

dua bentuk pendayagunaan dana zakat antara lain :  

                                                             
40 Ibid. 
41 Putri Nur Hidayatia, “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan 

Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar 
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a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya 

diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam 

hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak 

disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri 

mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan 

tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang 

sudah jompo, orang cacat, sifat bantuan sesaat ini idealnya 

adalah hibah. 

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang 

disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi 

kategori mustahik menjadi kategori muzaki. 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 dapat 

mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah 

dicanangkan. 

 

Menurut widodo dalam buku Qadariyah Berkah dan kawan-

kawan bawa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga 

yaitu : 

a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah 

artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahil 

setelah penyerahan zakat. 

b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir 

oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus 

qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus 

diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika 

pengembalian 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 sohibul mall denganmu dari 
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dalam penyaluran zakat di sinilah letak masalah 

pendayagunaan zakat. 

 

Pendayagunaan dan manfaat zakat menurut Muhammad 

Daud Ali dalam buku qodariah barkah. 

a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, sifatnya 

dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang 

berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh 

yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan 

kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana 

alam. 

b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, yang dimaksud 

dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan 

lain-lain. 

c. Pendayagunaan zakat tradisional, yang dimaksud dalam 

kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam 

bentuk barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin 

jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat 

dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan 

sesuatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru 

bagi fakir miskin. 

d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif, dalam bentuk 

pendayagunaan ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat 

yang diwujudkan dalam bentuk model yang dapat digunakan 

baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk 

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau 

pengusaha kecil. 

Pemanfaatan zakat harta sangat bergantung pada 

pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, manfaatnya 

akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini 

biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain dari 

penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah oleh 

IAIN Walisongo Semarang dikutip dalam buku Qodariah 

Barkah dkk. diketahui bahwa pada umumnya penggunaan 
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zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat seperti digunakan untuk usaha pertanian, 

peternakan, dan koperasi. Panti Asuhan Muhammadiyah 

Semarang misalnya menerima dana zakat digunakan untuk 

usaha pertanian. Pantai Asuhan Yatim Piatu Surakarta 

membeli kambing dari dana zakat untuk diternakan. pondok 

pesantren pabelan menggunakan zakat yang diterimanya 

untuk mengembangkan koperasi.
42

 

 

6. Zakat Produktif 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam 

sidangnya pada tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1402 H, bertepatan 

dengan tanggal 2 Februari 1982 M. Menimbang pentingnya 

masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya. 

Memutuskan 2 poin  yaitu : 

a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat 

produktif. 

b. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan 

guna keperluan maslahah’ammah (kepentingan 

umum).
43

 

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang 

dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu 

secara terus menerus, dikelola dengan cara yang produktif 

dan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara 

berkesinambungan dengan harta zakat yang telah di 

terimanya.
44

 Menurut Sayed Muhammad Husen, Zakat 

produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik 

dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman 

tanpa bunga (qardhul hasan), bagi hasil atau hibah. Ada juga 
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yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang 

didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, 

pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum 

miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.
45

 

Bentuk zakat seperti ini merupakan strategi baru dalam 

dunia perekonomian islam pada dasa warsa sekarang ini. 

Strategi ini dilakukan agar harta zakat yang ada tidak mati 

dan tidak hanya menjadi barang konsumtif bagi para 

mustahik, lebih dari itu agar harta zakat yang ada senantiasa 

menjadi bertambah dengan tidak mengurangi esensinya 

sebagai hak para mustahik. Zakat produktif ini akan berjalan 

dengan sangat baik jika dikelola secara profesional dan oleh 

orang-orang yang juga profesional, amanah, jujur, kreatif, 

fisioner dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa 

dilakukan oleh para amil zakat  dalam mengembangkan 

harta zakat, misalnya bekerjasama dengan petani, nelayan, 

UMKM dan lain sebagainya.
46

  

 

7. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) 

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun 

Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi 

ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa 

zakat diberikan. Dalam  QS. At-Taubah ayat 60, Allah 

memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima 

zakat yaitu sebagai berikut: 

 

a. Fakir dan miskin 

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali dalam buku 

Yusuf qardhawi yang fakir itulah yang lebih parah 

keadaannya tetapi menurut pendapat mazhab Maliki dan ini 

adalah yang masyhur dalam madzhab Hanafi adalah 

                                                             
45 Sayed Muhammad Husen, “menata pengelolaan zakat produktif”, 

baitulmal.acehprov.go.id, 2016,   

https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/08/22/menata-pengelolaan-zakat-produktif.  
46 Hamka, “Panduan zakat praktis, kementrian agama republik indonesia”, 

jatim.kemenag.go.id, 2013, 

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf 

https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/08/22/menata-pengelolaan-zakat-produktif
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sebaliknya masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri 

dari segi bahasa maupun dari segi hukum tetapi betapapun 

adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kedua 

masalah ini mereka telah sepakat bahwa itu takkan ada 

gunanya. fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta 

atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya 

sandang pangan tempat tinggal dan dan segala keperluan 

pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka 

yang menjadi tanggungannya misalnya orang memerlukan 

10 dirham per hari tapi yang ada hanya 4,3 atau 2 dirham. 

Yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang 

yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya 

tercukupi seperti misalnya yang diperlukan 10 tapi Yang ada 

hanya 7 atau 8 walaupun sudah masuk satu nisab atau 

beberapa nisab sebagian mereka memberi batasan bahwa 

orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh 

kebutuhan atau lebih adapun orang fakir ialah mereka yang 

memiliki kurang dari separuh kebutuhannya. Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat 

dari golongan fakir dan miskin ialah. 

1. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali. 

2. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak 

mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu 

penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang 

dari kebutuhan. 

3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat 

mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan 

tanggungan nya tapi tidak buat seluruh kebutuhan.
47

 

 

b. Amil 

Amil yang dimaksud dalam Alquran adalah setiap 

orang atau pihak yang bekerja, bertugas untuk 

                                                             
 47 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, trans. Oleh Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor :Litera Antar Nusa, 1999), 514. 
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mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan 

dana zakat. Oleh karena itu tugas Amil ada dua : 

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, 

diantaranya mendata para calon donatur, marketing, 

membuka silaturahim, komunikasi dengan calon 

donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur 

serta menarik donasi dari para donatur atau Muzakki. 

2. Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat di antaranya 

mendata mustahik, survei terhadap mustahik baik 

sebelum maupun setelah proses melakukan program 

pemberdayaan, seperti pengembangan usaha untuk para 

mustahik dan lain-lain. 

Amil memiliki beberapa kriteria yaitu : 

1. Seorang muslim 

2. Mukallaf atau orang dewasa yang sehat akal pikirannya 

3. Jujur 

4. Memahami hukum-hukum zakat 

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan 

6. Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang 

berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk 

para janda dan lain sebagainya.
48

 

 

c. Mualaf  

Muallaf adalah seorang pemuka kaum yang 

diaharapkan memeluk Islam atau dapat mengehentikan 

gangguan terhadap kaum muslimin, atau berarti orang yang 

baru masuk Islam. Muallaf ada dua, yaitu, Pertama, muallaf 

dari kalangan orang kafir, orang kafir yang dikhawatirkan 

menggangu atau orang kafir yang diharapkan mau memeluk 

Islam. Dan kedua, muallaf dari kalangan orang muslim. 

Muallaf diberi zakat sesuai dengan kadar yang membuat 

mereka tertarik masuk Islam, atau berhenti menganggu 

kaum muslimin, atau menguatkan keislaman mereka, atau 

                                                             
 48 Oni sahroni, dkk. Fikih zakat kontemporer. (Depok : rajawali pers, 
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membuat orang-orang yang dekat mereka tertarik masuk 

Islam.
49

 

 

d. Hamba sahaya ( Riqab) 

Riqab adalah hamba sahaya muslim yang mukatab, 

yaitu seorang hamba sahaya yang membeli dirinya sendiri 

dari majikannya dengan pembayaran secara berangsur atau 

dicicil. Mereka bekerja untuk melunasi cicilan tersebut agar 

bisa merdeka. Hamba sahaya diberi zakat sesuai dengan 

kadarnya, jika budak mukatab maka ia diberi sesuai 

kebutuhannya untuk melunasi cicilannya. Budak mukan 

mukatab muslim, diberi zakat dengan cara membelinya dari 

majikannya, dan tawanan muslim yang dijadikan budak, ia 

diberi zakat dengan membayar tebusannya agar dibebaskan.  

Saat ini perbudakan nyaris tidak ditemukan khususnya 

di negara-negara Islam, pertanyaannya adalah apakah bagian 

dari golongan ini tidak ada dan tidak bisa ditunaikan? atau 

ada makna lain? Yusuf qardawi menjelaskan beberapa 

pandangan para ulama diantaranya beberapa ulama 

menjelaskan bahwa tawanan muslim di negara non-muslim 

berhak mendapatkan biaya bagian riqab. Lafadz Riqab 

dalam Alquran dimaknai sebagai hamba akan tetapi 

beberapa ulama menjelaskan bahwa tawanan muslim 

termasuk bagian dari hamba sahaya. Oleh karena itu dana 

zakat bagian riqab boleh disalurkan untuk membebaskan 

tawanan muslim di negara-negara non-muslim. Pendapat ini 

diriwayatkan dalam madzhab Imam Ahmad yang beralasan 

bahwa dengan membebaskan tawanan muslim berarti 

membebaskan perbudakan mereka dari tangan non-muslim.  

Karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara 

hukum internasional kelompok riqab dapat dianalogikan 

kepada :  

1. Seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara 

musuh 
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Hadits Ekonomi”,(Makalah, STAI Persis Bandung, 2021), 123. 
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2. Seorang orang muslim yang dipenjara karena difitnah 

3. Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh 

majikannya 

4. Bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir 

Riqab pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai 

seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, 

seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu 

yang disekap dan disiksa oleh majikannya dan bangsa 

muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.
50

 

 

e. Gharim (orang yang memiliki utang)  

Mereka adalah orang-orang yang memilki utang, baik 

hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang 

itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk 

melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk 

kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan 

bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang 

dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan 

orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, 

untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan 

barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun 

sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasululluah yang artinya: 

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya 

kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang 

berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, 

orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai 

tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang 

miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya”. Madzab 

Hanafi mengatakan, “orang yang berutang adalah orang 

yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa 

selain utangnya itu.” Dan mazhab Maliki mengatakan,” 

bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-
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benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi 

hutangnya”. 51
 

 

f. Fii Sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah)  

Fisabilillah adalah setiap jihad dengan segala 

bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, 

pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan 

tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan 

kalimatillah. Kesimpulan ini berdasarkan penjelasan berikut. 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna fisabilillah. 

Pendapat pertama; Malikiyah, Syaf'iyah, Hanabilah, dan 

sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa fisabilillah adalah 

jihad (peperangan), tidak boleh disalurkan untuk aktivitas 

kebaikan dan fasilitas publik; seperti jalan, rumah sakit, dan 

fasilitas pendidikan. Abi Yusuf; fisabilillah adalah prajurit 

yang tidak ikut pasukan karena tidak memiliki biaya. 

Mazhab Malikiyah; Mujahid (murabith) walaupun kaya itu 

berhak atas zakat. Mazhab Syafi'iyah sependapat dengan 

Malikiyah, kecuali dua hal; pertama, prajurit mustahiq tidak 

mendapatkan upah dari otoritas. Kedua, porsi fisabilillah 

tidak boleh lebih besar dari fakir miskin. Ibnu Quddamah, 

"Makna fisabilillah itu adalah jihad, makna yang lebih 

shahih. Karena lafazh Sabilillah diungkapkan dalam Al-

Qur'an itu maknanya jihad, kecuali beberapa ungkapan saja 

yang maknanya selain jihad".
52

 

 

g. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan) 

Menurut mayoritas ulama, Ibnu Sabil adalah kinayah 

dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Imam ath-Thabari meriwayatkan dari Mujadihid yang 

berpendapat bahwa ibnu sabil berhak atas zakat baik dia 

berkecukupan maupun fakir. Begitu pula yang disampaikan 

                                                             
51Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo,” e-journal.id, 2021, 
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oleh Ibnu Zayd.
53

 Pembagian yang Adil menurut Yusuf 

Qardhawi : 

1. Pembagian Setempat yang dimaksud dengan pembagian 

setempat adalah agar para mustahik yang berada di 

daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian 

mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik 

dari tempat lainnya.  

2. Adil dalam pembagian Zakat antara Para Mustahik 

Pembagian yang bagus dan sesuai dengan yang di 

harapkan dalam zakat, adalah membagi zakat dengan 

adil antara para kelompok (ashnaf) yang ditentukan 

Allah dan Rasul-Nya sebagai para mustahik zakat.  

3. Mencermati para Mustahik  agar zakat tidak dibagikan 

kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap 

orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir 

miskin, atau ia mengaku sebagai gharim (orang yang 

berhutang), ibnu sabil, atau mujahid fi sabilillah, tetapi 

dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan 

kecermatan terhadap orang yang berhak menerima 

zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah 

setempat, mengetahui pula situasi dan kondisi.
54

 

 

B. Teori produktivitas 

1. Pengertian produktivitas 

Secara teori, produktivitas diartikan sebagai output produk 

berupa barang atau jasa untuk setiap input atau faktor produksi 

yang digunakan dalam suatu proses produksi. Secara definisi 

kerja produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang 

dicapai (keluaran) dan keseluruhan sumber daya (masukan) yang 

digunakan per satuan waktu.
55

 Produktivitas ditujukan untuk 

                                                             
53Ibid., 202 
54 Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di 
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melihat efisiensi produksi dengan membandingkan input yang 

digunakan untuk memproduksi output. Faktor input merupakan 

ukuran unit-unit sumber daya, yang dapat berupa sumber material 

atau bahan baku, tenaga kerja, mesin-mesin, serta sumber daya 

pikiran otak manusia. Sedangkan pengukuran produktivitas 

adalah penilain kuantitatif atas perubahan produktivitas. Dengan 

mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja, maka kondisi dan 

kemampuan negara dalam merealisasikan cita-cita pembangunan 

bangsa ditinjau dari kemampuan SDM juga dapat diketahui dan 

diukur. Dengan demikian, perumusan kebijakan dan perencanaan 

program-program pembangunan, terutama di bidang 

ketenagakerjaan, akan lebih terarah dan terukur. Jika faktor 

tenaga kerja ternyata mempunyai kontribusi yang rendah 

terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan 

produktivitasnya yang rendah dibandingkan dengan negara lain 

atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini berarti 

perlu ada pembenahan atau inovasi secara menyeluruh di bidang 

pengembangan SDM, kompetensi SDM dan etos kerja perlu 

ditingkatkan, misalnya melalui dunia pendidikan atau pelatihan 

kerja ataupun pemagangan.  

Tata cara bekerja juga perlu diperbaiki, misalnya melalui 

pemasifan penerapan alat, teknik dan metodologi peningkatan 

produktivitas di tempat kerja agar pekerja bekerja dengan efisien, 

efektif, berkualitas dan ramah lingkungan. Kebijakan-kebijakan 

(social engineering) yang mendukung peningkatan produktivitas 

tenaga kerja lainnya seperti kesehatan dan keselamatan kerja, 

hubungan industrial, pengupahan dan lain-lain juga perlu 

dibenahi ke arah yang lebih mengutamakan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Sedangkan jika produktivitas tenaga 

kerja tinggi, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan agar 

tingkat produktivitas yang telah dicapai tetap dan tidak turun 

bahkan lebih meningkat di tahun-tahun yang akan datang.
56
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Kebijakan-kebijakan penyesuaian ataupun inovasi tetap 

diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan, 

misalnya ekspansi usaha, kesehatan dan keselamatan kerja 

dengan penciptaan lingkungan kerja yang tetap harmonis, 

bertanggung jawab, ramah lingkungan dan bermartabat, dan 

pemberian reward. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang secara 

keliru berpikir bahwa pertanian adalah sebuah bisnis terbelakang.  

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas 

Produktivitas dipengaruhi oleh kemampuan mengerjakan 

tugas (bakat, ketertarikan, faktor kepribadian, faktor kejiwaan), 

usaha yang dilakukan (motivasi, etika kerja, kehadiran pada 

waktu kerja, rancangan pekerjaan), dan dukungan yang diberikan 

pada orang tersebut (pelatihan dan pengembangan, peralatan, 

mengetahui harapan, dan keadaan tim yang produktif). 

Selanjutnya tingkat produktivitas faktor-faktor produksi yang 

sama tidak selalu setara. Artinya, ada yang lebih produktif ada 

yang kurang produktif, tergantung pada investasi 

pengembangannya. Dalam profesi tertentu, ada orang yang lebih 

baik daripada yang lain karena mendapatkan pendidikan dan 

latihan yang lebih intensif, lebih berpengalaman atau karena 

sebelumnya mau mencurahkan lebih banyak waktu dan energi 

untuk mengasah keahlian dan pengetahuannya yang penting di 

bidang kerjanya.  

Produktivitas dipengaruhi oleh knowledge, skills, abilities, 

attitudes, dan behaviors. Selain itu, produktivitas juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting yaitu:  kemajuan 

teknologi, kepandaian dan keterampilan, perbaikan dalam 

organisasi dan masyarakat.
57
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C. Ketahanan Pangan 

1. Pengertian Ketahanan dan Pangan 

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus utama negara 

Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata 

dan terjangkau.
58

 Komitmen Indonesia untuk mewujudkan 

ketahanan pangan terdapat pada Undang-Undang terbaru Nomor 

18 Tahun 2012 yaitu Ketahanan Pangan adalah kondisi 

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 

yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan.
59

 Pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun 

tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 

baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan 

minuman. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
60

 

 

2. Urgensi Ketahanan Pangan 

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat menjadi 

sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan 
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kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan 

dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor 

pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan 

pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi 

tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi 

tidak berdaulat secara penuh. Dengan demikian pemerintah harus 

melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan 

pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, 

kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan 

untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang 

mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, 

akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti 

menjadi negara yang tidak berdaulat.
61

  

Kemandirian Pangan menjadi sangat penting dalam 

penyelenggaraan bernegara yaitu kemampuan negara dan bangsa 

dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam 

negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang 

cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan 

kearifan lokal secara bermartabat.
62

 Ketahanan pangan Nasional 

tentu tidak akan terwujud  jika masih tergantung dengan negara 

lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. ketahanan dapat 

terwujud jika seluruh elemen yang bergerak dibidang tersebut 

bekerja sama dengan baik, mengingat konsumsi pangan manusia 

yang terus meningkat harus dibarengi juga dengan produksi 

pangan yang meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat di dalam negeri. Perlunya komunikasi dan 

manajemen yang baik dari hulu ke hilir atau dari petani ke 

penampung hasil panen atau ke distributor untuk kemudian 

disalurkan keseluruh masyarakat indonesia untuk memenuhi 
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keutuhan hidup sehari-hari. Ketahanan pangan Nasional tentu 

tidak akan terwujud tanpa ada ketahanan pangan Provinsi, 

ketahanan pangan Provinsi tidak akan terwujud tanpa adanya 

ketahanan pangan wilayah atau kelompok, ketahanan pangan 

kelompok tidak akan terwujud sebelum terpenuhinya kebutuhan 

dari individu-individu produsen dan konsumen pangan dalam 

mengukur ketahanan pangan secara menyeluruh. Oleh karena itu 

kita terkadang terlalu fokus oleh angka-angka statistik untuk 

mewakili kesejahteraan masyarakat keseluruhan tanpa 

mempertimbangkan kembali terhadap kejadian riil pada individu-

individu di lapangan. 

 

3. Faktor Pendorong Ketahanan Pangan 

ketahanan pangan bisa terwujud saat masyarakat pada setiap 

saat memiliki akses fisik dan ekonomi dalam mencukupi 

kebutuhan pangan yang aman dan bergizi dengan memenuhi 

kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup secara 

aktif dan sehat. Maka terdapat empat dimensi terkait ketahanan 

pangan yang bisa diidentifikasi yaitu ketersediaan pangan, akses 

pangan, pemanfaatan pangan, stabilitas pangan.
 63

 Sebagai 

langkah nyata, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM Pertanian  telah merumuskan Metode 4 

Cara Bertindak untuk mencapai ketahanan pangan.  

a. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementan 

mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam 

padi Musim Tanam II 2020 seluas 6,1 juta ha, 

pengembangan lahan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah 

164.598 ha, termasuk intensifikasi lahan rawa 85.456 ha dan 

ekstensifikasi lahan pertanian 79.142 ha. 

b. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementan akan 

mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan 

lokal yang berfokus pada satu komoditas utama.   
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c. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan 

dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi 

(CBPP), kemudian penguatan cadangan beras pemerintah 

kabupaten/kota (CBPK).  

d. Keempat, pengembangan pertanian modern, caranya melalui 

pengembangan smartfarming, pengembangan dan 

pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi 

komoditas hortikultura di luar musim tanam, pengembangan 

korporasi petani, dan pengembangan food estate untuk 

peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung).
64

 

 

4. Faktor Penghambat Ketahanan Pangan 

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya 

kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor 

pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait 

dampak Covid-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh 

rakyat. Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan 

Kementerian Pertanian di tengah ancaman virus corona saat ini 

harus didukung oleh semua pihak, khususnya petani dan 

penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. 

sistem pangan saat ini dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal yang dapat mengubah secara cepat ke dalam kondisi 

rawan. Hal-hal yang berjalan lambat namun memberikan dampak 

besar seperti perubahan iklim, degradasi tanah, serangan hama, 

krisis ekonomi dan politik dan pertumbuhan penduduk, semakin 

menambah tekanan terhadap sistem pangan secara global. 

Permasalahan mengenai ketahanan pangan adalah masalah 

dasar dan harus ditangani secara berkelanjutan. Peningkatan 

penduduk setiap tahunnya mempengaruhi ketahanan pangan. Hal 

tersebut juga dikarenakan kapasitas produksi pangan yang berada 

pada levelling off. Kondisi demikian disebabkan pemanfaatan 

lahan intensif dan berdampak pada kesuburan lahan yang 

menurun. Dorongan adanya alih fungsi lahan menjadi lahan non 
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pertanian berperan terhadap ketersediaan pangan masyarakat. 

Penurunan produksi pertanian disebabkan juga oleh pengaruh 

iklim. Jika membandingkan skala rumah tangga yang tidak tahan 

pangan dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya kepedulian 

masyarakat setempat, ditambah dengan tidak ada kelembagaan 

ketahanan pangan ditingkat masyarakat menyebabkan adanya 

tidak tahan pangan di tingkat rumah tangga tani.
65
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