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ABSTRAK 

 
Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU 

sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap 
pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat 
terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS, BAZNAS 
Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra 
dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin 
terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya 
pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pola Pengelolaan Zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung?, Bagaimana Efektifitas pengumpulan zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung? Dan Bagaimana analisis implementasi pasal 24 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Baznas Provinsi Lampung?. Adapun tujan penelitian ini yaitu: 
Untuk mengetahui secara komprehensip pola pengumpulan zakat yang dikelolah oleh baznas Provinsi 
Lampung dan Untuk mengetahui secara mendalam implementasi Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Provinsi Lampung.Penelitian ini   merupakan   penelitian   
kualitatif   dengan   menggunakan pendekatan sosiologi hukum.Ini termasuk penelitian hukum empiris, 
dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial .Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  
adalah  data  primer  dan  data  sekunder.Sesuai  dengan  karakteristik  penelitian hukum empiris 
menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen 
dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Provinsi Lampung. 

Temuan dari penelitian ini yaitu: 1)Strategi pengelolaan dana ZIS untuk penghimpunan BASNAS 
Provinsi Lampung menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing- masing Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa langsung 
mentransfernya langsung ke rekening BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu juga menerapkan para 
muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung. Dari segi pendistribusian dana 
ZIS BAZNAS Provinsi Lampung menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan 
zakat konsumtif. Zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya 
menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan 
hanya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. 2)BAZNAS Provinsi Lampung dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. 
Dan 3) Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan 
pendistribusian zakat  BAZNAS Provinsi Lampung menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah: 
(a) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, (b) Kurangnya dana untuk 
melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak, (c) Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang 
tidak membayar zakat, sehingga BAZNAS tidak bisa memaksa seseorang untuk membayar zakat 
melalui BAZ. (d) Dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakatnya sendiri, dengan banyaknya 
masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui 
sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam 
mengurusi masalah zakat, dalam hal ini BAZNAS sebagai Badan resmi pemerintah. (e) Kurangnya rasa 
peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama 



antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk dibeberapa Instansi/lembaga.  
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 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

kekuatan lahir dan batin kepada diri penulis, sehingga setelah melalui proses yang cukup 

panjang, pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan 

oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita jadikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kepedulian manusia akan manusia lainnya merupakan sifat dasar manusia yang 

Allah titipkan bersamaan dengan penciptaan  manusia, namun beriring dengan 

pertumbuhan manusia, bakat kepedulian ini berlomba secara ketat dengan bakat-bakat 

lainnya, hingga bakat-bakat yang terasah dengan baiklah yang kemudian dominan dan 

tampak di permukaan.  

Sejak zaman sebelum Islam, bakat kepedulian masyarakat arab akan perlindungan 

dan keadilan distribusi pun sudah mulai tampak dengan sikap gotong royong yang 

diterapkan dalam pembagian hasil dagang yang sama kadarnya antara yang miskin dan 

yang kaya. Inisiatif ini muncul karena adanya budaya al-i’tifar, yaitu apabila penduduk 

mekah mengalami kesulitan pangan, pemimpin rumah tangga membawa keluarga 

mereka ke satu tempat tertentu dan membangun kemah buat mereka untuk tinggal 

sampai mereka mati kelaparan. Saat salah satu pemimpin keluarga dari bani makhzum 

hendak melakukan kebiasaan ini, Hasyim, kakek nabi Muhammad Saw menyampaikan 

perihal peristiwa tersebut kepada suku quraisy dan meminta mereka untuk saling 

membantu. Dari sini kemudian mereka bersepakat untuk melakukan perdagangan yang 

untungnya dibagi rata. Apa yang diperoleh si kaya, diperoleh dalam kadar yang sama 
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oleh yang miskin. Agaknya sikap gotong royong inilah yang direstui oleh Allah dan 

menjadikan perjalanan dagang itu diabadikan Allah dalam Alquran surat Qurays.1 

Pada periode makkah perhatian Islam akan distribusi penghasilan juga nampak 

dari semangat yang nabi Muhammad Saw coba tularkan kepada sahabat-sahabat dan 

keluarganya yang jumlahnya sangat sedikit untuk selalu memperhatikan anak yatim dan 

memberi makan orang miskin, sebagaimana beberapa surat makiyah sering 

menyebutkannya.2 

Berbicara tentang zakat adalah membincang tentang sistem, zakat bukan hanya 

sekedar memberi atau menerima, namun lebih dari itu zakat adalah suatu sistem yang 

memiliki berbagai instrumen yang wajib ditegakkan dalam operasionalisasinya. zakat 

sebagai sistem ini barulah turun perintahnya kepada nabi Muhammad Saw pada periode 

madinah, tepatnya pada bulan ke-delapan belas pasca hijrahnya nabi ke Madinah. Pada 

periode madinah mulailah turun ayat-ayat yang menegaskan wajibnya zakat. Didalam 

Alquran, surah Albaqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: dirikanlah shalat dan 

bayarlah zakat3. Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang 

menegaskan wajibnya zakat tersebut. Bahkan lebih dari itu pada periode madinah ini 

turun surah at-taubah yang dalam Alquran merupakan surah yang paling banyak 

memberikan perhatian terhadap zakat dan operasionalisasinya. 

                                                           
1 M.Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad  Saw dalam sorotan alquran dan hadits-hadits 

shahih,(Tangerang: Penerbit Lentera Hati,2014) cet.IV, h.64  
2 Lihat beberapa karakter surah-surah makiyah seperti surah al-Ma’un, surah ad-duha, surah al-lail yang 

kesemuanya berbicara tentang pentingnya saling memberi dan memupuk empati terhadap orang yang lebih lemah. 
Namun secara ekonomi, doktrin tentang pentingnya distribusi penghasilan sudah dimulai sejak periode ini. 

3Departemen Agama RI, Mushaf Alquran Terjemah, (Jakarta: Alhuda, 2002), Albaqarah: 110, h. 18 
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Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan  tekad untuk menyucikan 

masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan 

menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran  terhadap ajaran Islam akibat tidak 

terpenuhinya kebutuhan pokok. Zakat adalah ekspresi syukur seorang hamba kepada 

Allah kerena karunia dan rahmat-nya yang terwujud dalam bentuk pertumbuhan 

kekayaan dan kesejahteraaan seluruh anggota masyarakat. Diharapkan setiap membayar 

zakat. Apalagi jika ia ingin bertindak rasional untuk menjamin kepentingan jangka 

pendek dan jangka panjangnnya; dengan mencari ridha Allah dari kekayaan yang 

dimilikinya. 

 Rasulullah Saw. juga bersabda ketika mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman, 

“sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah 

mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali 

Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. “Apabila mereka menaatimu 

karena yang demikian itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jka mereka 

menaatimu karena demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 

sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-

orang yang kaya diantara mereka; lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di 

antara mereka. Jika mereka menaatimu karena yang demikian itu, maka jauhilah 

olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap dia orang yang 
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dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah.” (HR. 

Muslim) 

 Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan itu bukanlah suatu usaha yang 

sambi lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pengentasan kemiskinan, bagi Islam, 

merupakan salah satu asas yang khas degnan sendi-sendi yang kokoh. Tidak 

mengherankan jika zakat—yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan 

hak-hak orang-orang fakir miskin tersebut—ditetapkan sebagai rukun Islam yang 

ketiga. 

 Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman keliru sehingga menyangka 

bahwa zakat melindungi pengangguran. Padahal Islam tidak menghendaki demikian. 

Karena itu, orang yang kuat lagi sanggup bekerja diharuskan aktif berusaha dan 

bekerja. Ia harus diberi kesempatan bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya dengan dengan tenaga dan keringatnya sendiri. Yang dimaksud dengan orang 

yang mampu berusaha adalah orang yang memiliki penghasilan mencukupi. Kalau 

Nawawi berkata, “orang yang dianggap mampu berusaha adalah mereka yang 

mendapatkan usaha yang layak sesuai dengna kondisi dan harga dirinya. Jika ia tidak 

mempunya usaha yang layak maka ia tidak mempunyai usaha.” 

 Secara tegas Rasulullah Saw. bersabda, 

  يٍّ وِ سَ  ةٍ رَّ مِ  يْ ذِ لِ  الَ وَ  ِينٍّ غَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ  لُّ حتَِ  الَ 
Artinya : “Tidak halal sedekah itu, bagi orang yang kaya dan juga bagi orang yang 

kuat lagi sehat.” (HR Ibnu Majah)4 

                                                           
4 No. 1839  
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Hadis yang mengharamkan zakat bagi orang yang kuat, berbadan sehat dan 

tidak cacat ini juga berlaku bagi yang mampu berusaha tetapi ia lebih suka 

menganggur sementara kesempatan kerja terbuka. 

Sebenarnya zakat merupakan perundang-undangan konsepsional dalam membina 

terwujudnya suatu jaminan sosial yang pertama kali ada. Zakat tidak berpegang pada 

bantuang-bantuan (dana-dana) individual secara sukarela, tetapi berpijak pada bantuan-

bantuan yang di tangani pemerintah secara rutin dan tertib. Bantuan-bantuan itu dapat 

mewujudkan kesejahteraan setiap insan yang membutuhkan, baik kebutuhan sandang, 

pangan, papan, maupun kebutuhan-kebutuhan hudup yang lain. Inilah sistem jaminan 

sosial menurut Islam yang belum pernah disentuh olah alam pikiran dunia barat. 

Masyarakat Eropa baru mengenal sistem itu akhir-akhir ini. Itu pun belum bisa 

menyamai taraf jaminan sosial Islam. Dengan jaminan sosial Islam, setiap individu 

mampu mewujudkan kesejahteraan secara sempurna bagi pribadi maupun keluarga. Hal 

semacam ini tidak kita temukan dalam sistem jaminan sosial model barat.5 

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. 

Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah 

masuk ke dalam barisan umat Islam dan siakui ke-Islamannya, sesuai dengan firman 

Allah : 

                                                           
5 Yulizar D Sanrego, Fiqih Tamkin:Fiqih Pemberdayaan Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan 

Khairu Ummah, (Qisthi Press, Jakarta, 2016). h.185 
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Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka 

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan 
ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”(At-Taubah:11) 

Zakat, sekalipun dibahas dalam pokok bahasan ibadat, karena dipandang bagian 

yang tidak terpisahkan dari salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-

ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas didalam buku-buku tentang strategi hukum 

dan ekonomi Islam.6 

Inilah hal prinsip yang membedakan zakat dengan ibadah lain, zakat memiliki 

fungsi sebagai nstrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang 

berkeadilan. Zakat merupakan isu sentral dan mendasar yang membedakan sistem 

ekonomi Islam dengan kapitalisme atau bahkan sosialisme sekalipun. Sebagai instrumen 

pengentasan kemiskinan, zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen 

fiskal konvensional. Diantaranya: 

1.  penggunaan dana zakat sudah ditentukan distribusinya secara jelas dalam syariat 

(QS at-taubah : 60); 

                                                           
6 Yusuf Qardawi, Fiqhuz-zakat, (Beirut, Libanon, Muassasat Risalah, 1973) terj, Hukum Zakat, (Jakarta, 

Mitra Kerjaya Indonesia, 2004) 
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

2. zakat menggunakan sistem anti inflasi, yakni memiliki tarif yang rendah dan tetap 

serta tidak pernah berubah-rubah karena jumlahnya sudah diatur melalui syariat; 

3. Zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan memberikan 

keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi; 

4. Zakat dikenakan pada segmentasi yang luas dan meliputi berbagai aktifitas 

perekonomian; 

5. Zakat adalah “pajak spiritual” yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang terkena 

kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. 

Perspektif ekonomi memahami zakat sebagai tindakan pemindahan kekayaan dari 

golongan kaya kepada golongan tidak punya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan 

sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan megakibatkan perubahan tertentu 

yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat bisa 

mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif. 
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Ekonomi Makro Islam memposisikan zakat sebagai sistem dan instrumen orisinil 

dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi 

Islam (Baitul Mal). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama bersama 

berbagai instrumen ekonomi lain, seperti wakaf, infak dan sedekah senantiasa secara 

rutin mengisi kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada umat. 

Zakat menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah sehingga tetap 

mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara 

langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-

bahan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan dan terus mencatatkan keuntungan.7 

Di Indonesia bentuk pengelolaan zakat yang diatur oleh undang-undang pertama 

kali diatur melalui Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 

implikasi dari undang-undang ini adalah terbentuknya sebuah lembaga amil zakat yang 

dibentuk dan dibantu operasionalnya oleh pemerintah. Kemudian muncullah undang-

undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan dari undang-undang ini 

adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 

serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. Betapa mulia dan indahnya jika tujuan ini dapat tercapai. 

Sebagai amanat dari undang-undang pemerintah kemudian menelurkan PP Nomor 

14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang-undang nomor 23 Tahun  2011 

tentang pengelolaan zakat. Pada praktiknya pengelolaan zakat tidak lagi berbentuk 

                                                           
7M. Syafie El-Bantanie, Gampang Praktek Zakat Infak dan Sedekah, (Kawah Media, Bandung, 2011).,9-

12 
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lembaga adhoc, namun telah membentuk badan pelaksana dengan 11 unsur pimpinan di 

tingkat Baznas dan masing-masing lima orang pimpinan di tingkat Propinsi dan 

kabupaten. Badan yang dibentuk, diusulkan dan disahkan oleh pemimpin wilayah ini 

dibantu oleh badan pelaksana harian yang juga memiliki struktur dan kerangka kerja 

sendiri.  

Beberapa syarat yang diamanatkan oleh undang-undang, diantaranya non PNS, 

bukan kader partai dan harus berumur minimal 40 tahun, sesungguhnya guna menjamin 

independensi dan integritas kerja unsur pimpinan dalam melaksanakan terobosan-

terobosan dan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kerja baznas. 

Pada prakteknya independensi baznas ini diharapkan dapat meningkatkan 

trust(kepercayaan) masyarakat untuk mempercayakan distribusi zakatnya melalui 

lembaga baznas. 

Riset IRTI (Islamic Research and Training Institute); Islamic Development Bank 

menyatakan potensi ZIS Indonesia sebesar 2% dari Produk Domestik Bruto8, sehingga 

pada akhirnya yang paling penting adalah kebersambungan dan doktrin kemaslahatan 

yang muncul bersamaan dengan pen-syariatan zakat menjadikan zakat sebagai ibadah 

yang mengandung dua dimensi : vertikal dan horizontal. Sebagai rukun pribadi ia 

berhubungan dengan sang khalik. Sedang sebagai rukun masyarakat ia berhubungan 

dengan kemaslahatan yang diharapkan timbul di masyarakat. Pengabaian terhadap 

ibadah ini dapat merubuhkan pondasi civil society (masyarakat madani) yang dicita-

citakan oleh Islam. 
                                                           

8 Nurul Huda dkk, Zakat Pespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, (Kencana, Jakarta, 2015) h.75 
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B. Identifikasi Masalah 

Paparan diatas menunjukkan bahwa yang menjadi masalah kemudian adalah 

bagaimana menilai strategi yang dilaksanakan BAZNAS sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah dalam melaksanakan pemungutan zakat menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana difahami secara umum bahwasanya pendekatan ini 

lebih dekat kepada memaksa muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS atau dalam 

beberapa istilah yang umum disebutkan sebagai strategi injak kaki9. Karena pendekatan 

ini mengabaikan beberapa hal yang menurut muzakki bisa menjadi alasan untuk tidak 

mengikuti mekanisme BAZNAS, misalnya : karena gaji yang sudah habis dipotong 

hutang, ingin berzakat di lembaga lain, atau ingin menyalurkan sendiri zakat kepada 

orang-orang dekat mereka.Disisi lain, BAZNAS sebagai lembaga yang dibebankan 

tanggungjawab dalam pengelolaan zakat juga terikat dengan perintah Khuz oleh Allah. 

Khuz merupakan kata yang dinukil dari Firman Allah swt pada surah at-taubah ayat 58 : 

                              

             
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

                                                           
9Strategi injak kaki ini pada awalnya dipopulerkan oleh beberapa pemimpin daerah dalam upaya 

menjaring dana zakat melalui BAZNAS, pemerintah dalam hal ini mengincar dana zakat melalui zakat profesi dari 
gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai nishab. Sistem pemungutan zakat dengan melakukan Pemotongan 
gaji ini diawali dengan restu PNS yang bersangkutan melalui surat pernyataan kesediaan. Strategi injak kaki 
dimaksud adalah dengan himbauan keras (karena tidak bisa disebut instruksi) kepada PNS untuk menyetujuinya. 
Hal ini bisa berhasil karena PNS nonfungsional biasanya memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada struktur 
perintah diatasnya  karena biasanya himbauan keras seperti ini disertai dengan konsekwensi (yang tentunya tidak 
tertulis)  jika tidak diindahkan. 
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(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui.10 

Khuz adalah bentukan kata perintah dari asal kata Akhaza  أخذ yang berarti 

mengambil11. jika merujuk kaidah ushuliyah األصلفياألمرالوجوب yakni hukum dasar dari 

kata perintah dalam Alquran adalah menunjukkan pada hukum wajib, maka kata 

ambillah dalam ayat diatas menunjukkan perintah wajibnya mengambil atau memungut 

zakat. 

Beberapa kebijakan pemerintah ini justru merupakan wewenang pemerintah dan 

amanat langsung dari pasal 24 undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, yang berbunyi :  Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh 

BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Berdasarkan Pasal diatas, kemudian bermunculan beberapa edaran pemerintah 

tentang pemungutan zakat pada masing-masing instansi yang mereka pimpin. 

Kenyataan diatas sebagai data awal yang menstimulasi sekian banyak masalah 

yang menjadi dinamika dalam pengelolaan zakat di Indonesia, penyusun meyakini 

bahwa masalah ini sudah lebih dari cukup untuk kita menatapnya dengan sangat serius 

guna mencari jalan keluar yang adil, atau setidaknya jalan tengah yang sama-sama 

menguntungkan (win-win solution). Berikut adalah beberapa masalah yang muncul 

                                                           
10 Alquran, 9/103 
11Al-Munawwir, h. 11  
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dalam strategi pemungutan zakat dengan pendekatan perundang-perundangan pada 

BAZNAS Provinsi Lampung : 

1. Kebutuhan BAZNAS akan peraturan perundangan-undangan yang memerintahkan 

pemungutan zakat melalui BAZNAS agar mempermudahkan kinerja BAZNAS 

dalam mengumpulkan dana zakat; khususnya dana zakat dari muzakki non PNS, 

karena selama ini pemasukan utama BAZNAS adalah dari dana zakat profesi PNS 

2. Tidak ada sanksi bagi muzakki yang tidak membayarkan zakatnya, zakat masih 

dianggap hanya sebatas iuran sukarela keagamaan yang tidak memiliki ikatan 

kewajiban membayar bagi muzakki; 

3. Ke-engganan muzakki untuk berzakat akibat rendahnya tingkat kepercayaan, 

masyarakat lebih yakin dengan menyalurkan zakatnya sendiri, tanpa menyadari 

bahwa menyalurkan zakat secara kolektif memiliki maslahat yang lebih besar; 

4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen 

penting dalam ekonomi Islam, sektor zakat mestinya bisa menjadi solusi bagi 

masalah ketimpangan penghasilan dan daya beli masyarakat;  

5. Apakah membayar pajak menggugurkan kewajiban zakat, atau mungkinkah terjadi 

sistem integrasi antar pajak dan zakat. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam paparan kami, semuanya sangat menarik 

untuk diteliti. Namun agar penelitian ini lebih fokus dan tidak terlalu melebar 
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pembahasannya, serta terkendali dalam ruang lingkup yang lebih jelas dan terukur, maka 

dalam tesis ini kami membatasi masalah yang akan kami bahas didalamnya pada : 

1. Hierarki peraturan perundang-undangan yang membantu BAZNAS dalam 

pemungutan zakat 

2. Permasalahan-permasalahan terkait fungsi pemerintah sebagai pemungut zakat 

sebagaimana dimanahkan oleh pasal 24 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan  

3. Wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pola Pengumpulan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi 

Lampung? 

2. Bagaimana implementasi Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat di Provinsi Lampung? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui secara komprehensip pola pengumpulan zakat yang 

dikelolah oleh baznas Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui secara mendalam implementasi Pasal 24 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Provinsi Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mencoba meluruskan permasalahan 

yang timbul antara muzakki dan amil, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemaslahatan zakat bagi masyarakat Lampung 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan analisis 

hukum Islam bagi amil zakat untuk bekerja lebih maksimal dalam pemungutan 

dana zakat; 

c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan BAZNAS untuk 

memproduksi aturan-aturan yang patuh terhadap norma-norma Islam, guna 

menjaga ke-hanif-an12 pengelolaan zakat di provinsi Lampung. 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dikemukakan untuk menjelaskan informasi penelitian 

terdahulu, dengan maksud guna memposisikan segi perbedaan dan persamaan yang 

relevan dengan judul ini, juga spesifikasi guna menguji orisinalitas judul ini.  

Penelusuran teks zakat dalam persepsi fikih tidak terlepas dari kitab-kitab besar 

karangan ulama mazhab yang telah memetakan masalah-masalah fikih dalam kitab-kitab 

besar dan lengkap mereka. Seperti imam syafii yang membahas masalah zakat secara 

tersendiri, terpisah dari masalah muamalah. Namun jika mencoba mencari pemikiran 

ulama kontemporer dalam sebuah kitab yang secara spesifik membahas zakat, maka 

akan ditemukan sebuah kitab besar karangan Yusuf Qardawi yang berjudul Fiqhuz-

zakat, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Didin Hafidzuddin dkk 

                                                           
12 Penulis menggunakan kata-kata Hanif karena sangat sulit menemukan padanan yang tepat dalam bahasa 

indonesia. Hanif tidak bisa diartikan “lurus” karena maknanya akan ambigu. “hanif” disini seperti makna yang 
tertera dalam Alquran surat Albayyinah ayat 3. 
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menjadi Hukum Zakat. Dalam kitab ini Qardawi membahas seluruh masalah zakat dari 

persepsi fikih. Kitab ini merupakan salah satu kitab utama rujukan dari penelitian ini.13 

Secara persepsi teori distribusi ekonomi, seorang dosen di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis IAIN Raden Intan Lampung telah  menulis sebuah disertasi tentang Konsep 

Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia14. 

Penelitian ini memang tidak secara khusus membahas tentang zakat, namun penelitian 

ini menampilkan zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah sebagai salah satu pola 

distribusi penghasilan yang menunjang ekonomi Islam. 

Ada beberapa sarjana yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan judul 

ini dalam membahas tentang zakat, baik dari segi pemberdayaan ataupun penyaluran 

dana zakat yang didasarkan baik pada UU nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan 

zakat ataupun didasarkan kepada undang-undang terdahulu. Antar lain: 

Zaki Fuad Chalil, dosen pada prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Ar-

Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Yang melakukakn penelitian berjudul pemberdayaan 

zakat produktif untuk peningkatan ekonomi ummat.hasil penelitiannya menyimpulkan, 

zakat produktif sangat urgen untuk meningkatkan kehidupan ekonomi bagi umat. Hasil 

penelitian disertasinya berhasil meraih gelar doktor pada UIN Syarif Hidayatulloh 

Jakarta, Tahun 2007.15 

                                                           
13 Yusuf Qardawi, Fiqhuz-zakat, (Beirut, Libanon, Muassasat Risalah, 1973) terj, Hukum Zakat, (Jakarta, 

Mitra Kerjaya Indonesia, 2004) 
14 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi  Islam dan Format Keadilan Ekonomi 

Di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013) 
15 Zaki Fuad, Pemberdayaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Umat,(Jakarta:SPS UIN Syarif 

Hidayatullah, 2007), Disertasi telah diterbitkan 
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Syamsul telah meneliti untuk tesis berjudul Zakat dan Pengelolaannya Dalam 

Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Implementasi di Kecamatan Rajabasa 

Kota Bandar lampung). Penelitiannya hanya memfokuskan pada pengelolaan zakat di 

masjid-masjid kecamatan Rajabasa. Penelitian ini masih menyandarkan implementasi 

zakat yang didasarkan kepada UU nomor 38 Tahun 1999. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah fungsi masjid-masjid di Kecamatan Rajabasa dalam pengelolaan zakat belum 

mengimplementasi secara efektif dianalisis dengan UU No.38/1999.16 

Syafran Aziz Tanjung meneliti tesis berjudul Pengelolaan Zakat dan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat Analisis fungsi Kelembagaana pada Lembaga Amil 

Zakat Daerh Lampung Peduli. Fokus penelitian hanya pada pengelolaan zakat untuk 

memberdayakan umat pada LAZDA Lampung Peduli, yang penelitian ini membahas 

keseluruhan instrumen pengelolaan zakat. Ia menyimpulkan, sistem kerja Lazda 

Lampung Peduli belom optimal dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat Islam 

di Lampung.17 

Astuti Patminingsih melakukan penelitian berjudul Fungsi Badan Amil Zakat 

(BAZ) dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Metro. Ia menyimpulkan funngsi 

BAZ masih memiliki banyak kendala sehingga belum optimal hasilnya dalam 

                                                           
16Syamsul, Zakat dan Pengelolaannya dalam perspektif Peraturan Perudnang-undangan (Studi 

Implementasi di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung:PPs IAIN Raden Intan 
Lampung), Tesis Tidak diterbitkan 

17 Syafran Azizi Tanjung, Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi UmatAnalisis Fungsi 
Kelembagaan pada Lembaga Amil Zakat Daerah Lampung Peduli, (Bandar Lampung: PPs Raden Intan, 2004) 
Tesis Tidak diterbitkan 
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pemberdayaan masyarakat. Ia membahas tentang pemberdayaan zakat, lebih ditekankan 

pada jalur distribusi zakat, bukan pada pemungutannya.18 

Sedangkan tesis yang menyandarkan pada UU nomor 23 tahun 2011, pada PPs 

IAIN Raden Intan Lampung, hanyalah penelitian oleh Sumarni yang berjudul 

Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif : dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Zakat (studi Pada Rumah Zzakat Lampung). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Maqashid al-syar’iyyah dari penerapan 

pengelolaan zakat yang diselenggarakan Rumah Zakat telah tercapai. Walaupun masih 

diibutuhkan banyak optimalisasi. Penelitian ini melihat zakat dari pengelolaan 

distribusinya, hanya sedikit saja membahas pemungutan.19 

Beberapa penelitian diatas sangat sedikit sekali membahas tentang pola 

pemungutan zakat, apalagi yang menganalisis penerapan UU nomor 23 Tahun 2011, 

maka penulis sangat meyakini bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang 

menghadirkan bahasan pola pemungutan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai 

pemerintah yang dibebani tanggungjawab pengelolaan zakat. 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka fikir dalam tulisan ini merupakan landasan rasional cara pemecahan 

masalah yang dirumuskan dan fokus penelitian mengenai strategi pemungutan dana 

                                                           
18 Astusti Patminingsih, Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota 

Metro, (Bandar Lampung, PPs IAIN Raden Intan, 2007) Tesis tidak diterbitkan 
19 Sumarni, Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif : dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan  Zakat (studi Pada Rumah Zzakat Lampung). (Bandar Lampung : PPs IAIN Raden 
Intan Lampung, 2013) Tesis tidak diterbitkan 
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zakat dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan menurut pandangan 

hukum Islam. Berikut akan kami coba perinci lagi pada paragraf-paragraf berikutnya. 

Menyelesaikan permasalahan pada pemungutan dana zakat, apalagi yang 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, tentu tidaklah sama dengan 

ketika Abu bakar bersikukuh untuk memerangi para penolak zakat pasca wafatnya 

rasulillah.20 Sistem pemerintahan dan dinamika keberagamaan yang berbeda, menjadi 

masalah yang harusnya didekati dengan pendekatan yang berbeda. Memberikan label 

kafir pada orang-orang yang menolak membayar zakat, atau bahkan memeranginya, 

justru malah akan menambah masalah baru yang jauh lebih sulit untuk dipecahkan. 

Peneliti mengambil peran untuk mencoba memandang dengan jernih permasalahan ini 

dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau bedahnya. 

Penggunaan kata pandangan hukum Islam sebagai persepsi dalam penelitian ini 

adalah bertujuan untuk mendudukkan permasalahan zakat sebagai kewajiban bagi 

seluruh Muslim. Karena ketika zakat didudukkan sebagai kewajiban yang dipaksakan 

secara hirarki oleh perundangan-undangan, maka masalahnya menjadi banyak sekali 

penolakan dari muzakki, dengan berbagai macam alasannya. Namun ini tidak 

mengherankan, karena bentuk-bentuk penolakan seperti ini bahkan sudah ada sejak 

Rasululloh masih ada, atau bahkan semenjak diturunkannya perintah zakat. Maka 

sesungguhnya, jika masyarakat muzakki memahami bahwa zakat adalah kewajiban 

individu bagi seluruh muslim (selayaknya sholat), dan distribusinya adalah sangat lebih 

baik jika melalui Amil yang lembaganya dibentuk dan diberi amanah oleh 
                                                           

20Muhammad Husain Haikal, Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq, (Qisthi Press, Jakarta, 2007) Cet.1 H.119 
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pemerintah.bahkan Imam Mawardi menjelaskan tentang hukum menuruti amil dalam hal 

zakat wajib dalam dua hukum yang sangat mengikat,:  

Jika amil zakat termasuk orang yang adil, maka:  

1. Perintah Amil Zakat hukumnya wajib dipatuhi oleh orang yang terkena 

wajib zakat. Dengan kata lain, orang yang terkena wajib zakat tidak boleh 

bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Bahkan, jika mereka 

terpaksa mengeluarkannya sendiri, hukumnya tidak sah. 

2. Perintah amil zakat hukumnya sunnah diikuti, demi menampakkan sikap 

patuh dari orang yang terkena waijb zakat kepadanya. Akan tetapi, jika 

orang yang terkena wajib zakat tersebut bertindak sendiri dalam 

mengeluarkan zakatnya, hukumnya sah 21 

Dalam hal ini, peneliti mencoba mencari sinergi yang tepat dalam penerapan 

strategi pemungutan dana zakat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan pada 

BAZNAS Provinsi Lampung, agar dapat berhasil dengan maksimal dan berdaya 

maslahat bagi mustahiq, dan khususnya bagi seluruh masyarakat provinsi Lampung. 

 

                                                           
21Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Sistem Pemerintah Islam (Qisthi Press, Jakarta, 

2015) h. 205 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Zakat dalam Islam 

1. Pengertian Zakat  

Zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata ”zaka” secara umum berarti 

”(berkembang, bertambah). Misalnya, jika dikatakan ”zakat al-zar’u” artinya tanaman 

itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan ”zakat al-nafaqah” artinya nafkah itu 

tumbuh dan bertambah jika diberkahi.1 Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat 

secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; ”cerdik, subur, jernih, 

berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain.2 

Secara terminologi, zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada 

harta.3 Makna ini kemudian memberikan substansinya pengertian sama dari beragam 

redaksi pengertian zakat yang disampaikan oleh para ulama.4 Pengertian zakat secara 

terminologi para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya diantaranya: 

a. Ulama Hanafiyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah  

b. mengeluarkan bagian tertentu dari (ukuran) harta tertentu bagi orang 

tertentu yang telah ditetapkan oleh Syari’at , semata-mata karena Allah.5 

c. Ulama Malikiyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah 

                                                           
1 Abdullah Syah, Butir-butir Fiqh Harta (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009) h. 103-104. 
2 Ibn Munzur, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid XIV, h. 358-359. 
3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (ad-Dimisyq: Dar al-Fikr, cet. 10, 2007), Jilid III, 

h.1788 
4 Lihat Ibn Qudamah, al-Mughni (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), jilid II, h. 427. Lihat juga an- 

Nawawi, al-Majmu‟ (Kairo: Maktabah al-Imam, t.t), jilid V, h. 256-257. 
5 al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, h. 1788. 
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pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada 

orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu 

tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.6 

d. Ulama Syafi’iyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah 

nama untuk barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada pihak 

tertentu.7 

e. Ulama Hanabilah mendefenisikan zakat secara terminologi adalah Zakat 

adalah hak wajib dalam harta tertentu bagi golongan tertentu pada waktu 

tertentu.8 

f. Asy-Syaukani mengartikan zakat sebagai berikut, “Memberi suatu 

bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan 

sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara‟ yang tidak 

membolehkan kita memberikan kepadanya”.9 

g. Sayyid Sabiq mendefenisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan 

oleh seseorang dari hak Allah kepada orang fakir. Sebab di dalam zakat 

terdapat harapan keberkahan, pembersihan diri dan pengembangannya 

dengan kebaikan-kebaikan.10 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan syara’ sangat nyata dan 

                                                           
6 Ibid., h. 1789. 
7 Ibid., h. 1789 
8 Ibid. 
9 Muhammad bin „Ali bin Muhammad Asy- Syaukani, Nail al-Autar Syarh Muntaqa’ al-Akhbar min 

Ahadis Sayyid Akhyar (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), h. 138 
10 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath li al-I‟lam al-Arabi, cet. 21, 1999), Jilid I, h. 235. 
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erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, 

berkembang dan bertambah serta suci. Meskipun bila dilihat secara lahiriyah, maka 

harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah Swt tidak 

demikian, karena zakan akan membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. 

Kadang-kadang kehendak Allah seperti bertolak belakang dengan kemauan dan akal 

manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya jika disadari, 

maka harta yang dimiliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan 

penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt.11 

Selain kata zakat, kata shadaqah juga dipakai didalam bahasa Al-Qur’an dan 

Hadis yang penggunaan dan makna sama dengan zakat.12 Pengertian shadaqah secara 

umum adalah digunakan kepada pemberian secara sukarela berdasarkan kebaikan dan 

kemurahan hati seseorang karena ingin berbuat baik kepada orang lain dan ingin 

mendapat pahala. Untuk itu pengertian umum ini jangan mengicuhkan kita dari hakikat 

arti kalimat tersebut. Kata zakat disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak 30 kali, 

sedangkan kata Shadaqah disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 12 kali. Selain itu juga 

kata yang bermakna sama dengan zakat adalah infak dan hak. 

 

                                                           
11 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 16. 
12 Menggunakan kata sedekah dalam Q.S. at-Taubah/9: 60 dan 103. “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 berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana”. (Q.S. at-Taubah/9: 60). Departemen Agama RI., Alquran terjemahan, h. 196. Dan ayat 103 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah/9: 103). Departemen Agama RI., Alquran terjemahan, h. 203 
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2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat di Syari’at kan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Dan diwajibkan 

berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma’ Ulama. Adapun dasar hukum pewajiban zakat 

dalam Al-Qur’an adalah:

                      

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku'”.(Q.S. al-Baqarah/2: 43) 

 

                

      

Artinya:dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang 
kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi 
Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan”.(Q.S. al-Baqarah/2:110). 

 

Allah menyuruh umat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana perintah shalat, 

itu adalah perintah yang sudah jelas dalam setiap ajaran agama Islam, sebagaimana 

shalat diwajibkan begitu juga dengan zakat. 

Adapun dasar hukum kewajiban zakat dalam Hadis terdapat dalam sabda Nabi 

Muhammad Saw diantaranya: Hadis yang bersumber dari Ibnu Umar ibn Khattab, 

sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya 

Rasulullah mengutus Mu’adz ke Yaman, Beliau bersabda: “Kamu mendatangi satu 

golongan ahlul kitab, maka ajaklah mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah 

dan aku adalah pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa 
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Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh 

kepada kamu dalam hal itu maka beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah 

memfardukan zakat yang diambil dari (harta) orang-orang kaya di antara mereka dan 

diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Kalau mereka patuh tentang 

perintah itu hendaklah kamu ingat jangan ambil harta mereka yang paling disayangi, 

Takutilah orang-orang yang dizalimi karena tidak ada apa-apa penghalang di antaranya 

dengan Allah”.13 

Adapun dalil berupa ijma‟ ulama adalah adanya kesepakatan ulama Islam di 

semua daerah dan zaman, bahwa zakat adalah wajib.14 Bahkan para sahabat Nabi 

Muhammad Saw sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan dan mengingkari 

kewajiban zakat tersebut, terutama ketika pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq,15 dan 

digolongkan kafir. Sedangkan menurut Ibn Qudamah, jika seseorang mengingkari 

kewajiban zakat disebabkan ketidaktahuannya karena ia baru masuk Islam, atau terpisah 

dengan masyarakat Islam daerah terisolasir, maka seseorang tersebut perlu diberitahu 

dan tidak dihukumkan kafir. Namun jika seseorang muslim tinggal di negara Islam, 

maka ia digolongkan sebagai murtad, maka ia harus bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia 

tidak mau bertaubat dia harus dibunuh karena dalil kewajiban berzakat sudah jelas 

ditegaskan dalam Alquran, Hadis dan Ijma‟ ulama.16 

                                                           
13Asy-Syaukani, Nail al-Autar, h. 138. Lihat juga Ibn Ḥ ajar al-’Asqalani, Fath al-Bari, h. 333 
14 al-Hafiz al-Allamah al-Faqih Ibnu Mundzir an-Naisaburi, al-Ijma‟, Penerjemah Darwis (Jakarta: 

Akbar Media, 2012), h. 30 
15 Abu ’Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami‟ Li Ahkam Alquran (Beirut: 

Daral-Kutub al-’Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M(, Jilid. VII-VIII, h. 155-156. Lihat juga Ibn „Arabi, Ahkam Alquran, h. 
574-575. 

16 Ibnu Qudamah, al-Mugni (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), jilid. II, h. 170. 
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Uraian nash-nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban zakat. 

Pemahaman berdasarkan pada kejelasan sighat berupa redaksi dalam bentuk fi‟il amar 

dengan menggunakan kaidah amar (perintah), yaitu:(Asal hukum dari pada perintah itu 

adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya).17 Artinya zakat adalah 

merupakan suatu perintah Allah Swt yang wajib ditunaikan, yang jika ditunaikan akan 

mendapatkan pahala, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat termasuk kedalam ibadah 

fardiyah yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat 

tertentu. Membayar zakat adalah ibadah fardu yang setara dengan shalat fardu, 

karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan 

dalil Alquran, hadis dan ijma‟. 

Zakat merupakan ibadah pokok dan dia bukan pajak, zakat merupakan 

pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri dan harta kekayaan. Secara teknis, zakat 

berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum 

kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. 

Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya 

serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan 

bertambah.18 

 

 
                                                           

17 Abdul Hamid Halim, Usul al-Fiqh wa Qawa’id al-Fiqhiyah (Jakarta: Maktabah as-Sa’diyah, t.t), h. 7. 
18 Yasin Ibrahim al- Shaikh, Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta (Bandung: 

Marja,2004), h. 27 
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3. Aspek Filosofis Zakat  

Kerap kali dalam al-Qur’an Tuhan menerangkan zakat beriringan dengan 

menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua (tempat) Tuhan menyebut zakat beriringan 

dengan urusan shalat. Ini menunjukan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai 

perhubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang 

seutamautama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. 

Zakat itu wajib atas segala umat Islam, sama dengan wajib shalat. Allah memfardhukan 

zakat atas hamba-hambanya. Allah menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak 

tempat dlam al-Qur’an. Di antaranya firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20, 

sebagai berikut: 

                                 

                                       

                              

                                  

                               

                      

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) 
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan 
(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah 
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali 
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi 
keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al 
Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit 
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dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; 
dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang 
mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa 
saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di 
sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan 
mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (QS. al-Muzammil ayat 20). 
 

Firman Allah SWT dalam surah al- Bayyinah ayat 5, sebagai berikut: 

 

                                   

           

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
Itulah agama yang lurus.(QS. Bayinnah:5) 
 

Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang 

mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, di desak da diambil secara paksa. 

Tetapi jika mereka berjumlah banyak makamereka diperangi sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh Abu Bakar. 9  

Al-Qur’an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan 

orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat 

yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak 

dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah 

tathhir/ membersihkan dan tazkiyah/ mensucikan, yang keduanya terdapat firman Allah 

:”Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan 
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mereka.” Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material 

maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. 

10  

Ada beberapa aspek filosofis zakat yang telah diwajibkan oleh al-Qur’an dan 

AsSunnah diantaranya: 

a) Zakat Mensucikan Jiwa dan Sifat Kikir.  

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah 

Allah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa 

secara umum dan terutama kotornya sifat kikir. Sifat kikir yang tercela itu, yang 

merupalan tabi’at manusia, yang dengannya manusia itu diuji, karena Allah Swt 

sebagai rasa sayang-Nya kepada manusia, menenamkan cara-cara unrtuk 

menghilangkan tabi’at dan watak itu. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra’ 

ayat 100, sebagai berikut:  

                            

        

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu 
tahan, Karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat 
kikir.(QS. Al-Isro’:100) 
 

Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia mu’min, wajib 

berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, 

berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya.  
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b) Cara Mendidik Berinfak dan Memberi 

Diantara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama dibidang 

pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan 

memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan 

hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang ke 

dua), artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan  dan kemampuan 

yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya 

manusia.  

Si Muslim yang bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat 

tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, 

uang dan harta perdagangannya, apabila datang tahun, dan mengeluarkan zakat 

fitrahnya pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Dengan ini jadilah memberi dan 

berinfak sifat dan akhlak utama bagi dirinya atas dasar itu pula, maka akhlak 

yang semacam ini merupakan sifat-sifat dari mukmin muttaqin dalam 

pandangan Quran.  

c) Berakhlak Dengan Akhlak Allah  

Manusia apabila sudah suci dari kikir  dan bakhil, dan sudah siap untuk 

memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya 

sebagaimana firman Allah: “Dan adalah manusia itu sangat kikir.” Dan ia 

hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah 

memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada 
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kemanfaatan yang kembali kepadanya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat 

ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah 

dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Berkata Imam Ar-Razi: 

”Sesungguhnya jiwa yang berbicara-yang dengannya manusia menjadi 

manusia–mempunyai dua kekuatan, yaitu berfikir dan berbuat.  Kesempatan 

kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah 

Allah; Dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung pada kasih sayangnya 

kepada makhluk Allah. Kemudian Allah mewajibkan zakat, agar nilai 

kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi 

kebajikan kepada makhluk Allah, berusaha menghilangkan segala 

kesalahannya. Terhadap hikmahnya ini, bersabda Rasulullah Saw yang artinya: 

“Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah.” 

d) Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah.  

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal diakui oleh fitrah 

manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan 

syari’at, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat 

itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang 

mengeluarkannya makna syukur terhadap Allah SWT, pengakuan akan 

keutamaan dan kebaikan-Nya. Karena sesungguhnya Allah SWT, sebagaimana 

dikemukakan oleh Al-Ghazali: “senantiasa memberikan nikmat kepada 

hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.” Ibadah 
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badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan 

ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. 

e) Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia.  

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan 

kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akherat serta merupakan obat, agar 

hati jangan tenggelamkepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara 

berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia 

sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi: “dapat memalingkan jiwa dari 

kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akherat.”   

Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk 

mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu 

dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar 

jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup 

itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi 

justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka 

mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas 

dan tepat dalam ranggka mengobati hari agar tidak cinta dunia secara berlebih-

lebihan.  

f) Zakat Mengembangkan Kekayaan Bathin.  

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah 

tumbuh dan berkembangnya kekayaan bathin danperasaan optimisme. 
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Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan 

yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama 

dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang 

tersebut akan merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang 

yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah 

berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme-

nya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.   

Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula 

yang mungkin kita fahami dari firman Allah: “Engkau sucikan mereka dan 

Engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat.” Menghubungkan tazkiyah/ 

pensucian kepada tathir/pembersihan, memberikan faedah makna, sebagaimana 

kita terangkan tadi, karena setiap kalimat dalam al-aman akan memberikan 

makna dan petunjuknya.  

g) Zakat Menarik Rasa Simpati atau Cinta.  

Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya dengan 

ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. 

Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan 

kemamfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada 

mereka dan menolak, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang 

itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya, sebagaimana dikemukakan dalam 

sebuah Hadits: ”secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang 
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berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.” 

(HR. Ibnu Adi). 

h) Zakat Mensucikan Harta.  

Zakat–sebagaimana membersihkan dan  mensucikan jiwa–juga ia 

mensucikan dan mengem-bangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya 

hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut 

bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya dalam 

sebagian riwayat dikemukakan:” terkadang telah wajib zakat pada hartamu 

kemudian engkau tidak mengeluarkannya maka harta yang haram akan 

menghancurkan harta yang halal.” Mensucikan harta peribadi dan jamaah dari 

sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali denganmelaksanakan hak 

Allah dan hak fakir yaitu zakat.  

i) Zakat Tidak Mensucikan Harta Yang Haram. 

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan 

menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang 

dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ketangan pemiliknya melalui 

cara yang dibenarkan agama.   

Adapun harta yang kotor, yang sampai ketangan pemiliknya melalui 

rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui 

riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka 

sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan 
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dan tidak memberkahkannya. Alangkah dalamnya ibarat yang dikemukakan 

para hukama: ” perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya  dengan 

zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing.” 

Rasulullah Saw bersabda yang artinya:” sesungguhnya Allah itu zat yang maha 

suci. Ia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula.”(HR. Muslim). 

j) Zakat Mengembangkan Harta 

Zakat, setelah hal-hal tersebut di atas  juga mengembangkan dan 

memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat 

yang secara lahiriyah mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya, 

bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang 

yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat 

dzahir ini, hakekatnya akan bertambah dan berkembang akan menambah harta 

secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya 

harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat 

ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.  Kita jangan lupa di sini, perbuatan 

Tuhan dalam melipat-gandakan dan menyuburkan, tanpa kita ketahui 

sebabsebabnya, Allah akan memberi dengananugerahnya kepada setiap orang 

yang dikehendakinya, dan Allah maha luas anugerah-Nya. 

4. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat 

Berbicara tentang syarat-syarat zakat dan jenis harta yang dizakati, jika dilihat 

dalam Alquran, kita tidak mendapati ayat-ayat yang menerangkan terhadap batasan-
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batasan tersebut. Ayat-ayat dalam Al-Qur’an secara umumnya mewajibkan zakat pada 

semua harta, demikian pula Al-Qur’an tidak menentukan syarat-syarat harta yang wajib 

dizakati. 

Oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat tentang syarat-syarat harta 

yang diwajibabkan. Misalnya saja Menurut Sa’id ad-Din Mas’ut Hilaly mengatakan 

dalam bukunya bahwa harta benda dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: Islam, baliq, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, milik 

penuh bukan hutang, harta berkembang serta mencapai nisabnya, Cukup setahun 

(haul).19 Sedangkan menurut Yusuf Qordawy mengatakan bahwa harta kekayaan 

dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat ini: milik penuh, berkembang, cukup 

nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan berlalu setahun.20 

a. Syarat Harta Wajib Zakat 

Syarat syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah:21 

1) Milik Penuh 

Tentang istilah milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus 

berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang 

dinyatakan sebahagian ahli fikih bahwa milik penuh adalah bahwa kekayaan 

itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, 

dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya. 

                                                           
19 Sa’id ad-Din Mas‟ut Hilaly, Ahkamu al-„Ibadaat Dirasat Piqhiyah Muqoranatun, )Cairo: Jami‟atu al- 

Azhar, 2006), h.448. 
20 Lukman M.Baga, Fiqh Zakat Sari Penting Kita Dr. Yusuf Qordawy,(t.t,) h. 9. 
21 Yûsuf al-Qarḍ âwî, Fiqh az-Zakât (Kairo: Maktabah Wahbab, 2006), h. 143-177 
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2)  Berkembang 

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa 

kekayaaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk 

berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa harta 

tersebut memberikan keuntungan investasi, pendapatan, bunga, ataupun 

pemasukan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya 

bertambah dan menghasilkan produksi. 

Menurut ahli-ahli fikih itu, “berkembang” (namâ) menurut 

terminologi berarti bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi dua, 

bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah 

secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan 

sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu 

berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain 

atasnya.22 

3) Cukup Nisab 

Nisab adalah batasan harta kekayaan yang wajib dizakati. Islam 

tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang 

sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah 

tertentu yang di dalam ilmu fikih disebut nisab. Terdapat hadis-hadis yang 

mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan di bawah lima ekor unta dan 

empat puluh ekor kambing, demikian juga yang di bawah dua ratus dirham 
                                                           

22 Ibid., 172. 
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uang perak dan di bawah lima kwintal (waṡaq) bijian, buah-buahan dan hasil 

pertanian. 

4) Lebih dari Kebutuhan Biasa 

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab 

kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan 

biasa pemiliknya. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah 

seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, 

karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak 

mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah. Yang dimaksud dalam hal ini 

adalah di luar dari kebutuhan rutin.23 

5) Bebas dari Hutang 

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan 

harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang 

sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang 

menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, 

kecuali bagi sebahagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan 

dengan kekayaan tunai. 

6) Cukup Haul 

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si 

pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Suatu prinsip 

                                                           
23 Ibid.,h.177. 
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yang paling pokok di dalam sistem zakat itu adalah : “Bukan jumlah milik 

yang dibatasi untuk boleh dimiliki setiap pribadi, akan tetapi jangka masa 

milik itu”.24  

Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda 

dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi 

hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-

lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu 

dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.25 

b. Harta Wajib Zakat 

Di dalam Al-Qur’an sendiri ada beberapa ayat yang berceritakan tentang 

harta kekayaan yang wajib dizakati, sebagai berikut: 

1. Emas dan Perak 

             

            

        

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih”. [Q.S. at-Taubah/9: 34]. 

 
2. Tanaman dan buah-buahan 

            

                                                           
24Djoesoef Sou‟yb, Masalah Zakat dan Sistem Moneter (Medan: Rimbow, 1987), h. 41. 
25 Yûsuf al-Qarḍ âwî, Fiqh az-Zakât, h. 177. 
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Artinya : “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); 
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan”.[Q.S. al-An’am/6: 141]. 

 
3. Hasil usaha pertanian, perdagangan jasa dan lain-lain. 

                                      

                                 

        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk 
lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. [Q.S al- 
Baqarah/2:267]. 

 

Ayat-ayat Al-Qur’an pada dasarnya bermakna global, maka Sunnah 

Rasulullah Saw yang menjadi perinci dan penjelasan dari itu semua. Baik itu dengan 

qauliyah (sabda Rasulullah) maupun fi’liyah (perbuatan Rasulullah). Harta yang 

wajib dizakati pada masa Rasulullah Saw pada dasarnya ada empat macam yaitu 

binatang ternak, emas dan perak , harta perniagaan, dan zakat tanaman dan buah-

buahan. 

Pemahaman kata zakat di dalam Al-Qur’an dan hadis dipergunakan dua 
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metode pendekatan, yaitu pendekatan global (ijmal) dan pendekatan terurai 

(Tafsil).26 Pendekatan global maksudnya segala macam harta yang dimiliki yang 

memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan pendekatan terurai 

yaitu menjelaskan berbagai jenis harta apabila telah memenuhi persyaratan zakat 

wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan ijmali ini, semua jenis harta yang 

belum ada pada masa Raulullah, tetapi saat ini bernilai ekonomis yang tinggi maka 

dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.27 

Mengenai jenis- jenis harta yang menjadi sumber- sumber zakat yang 

dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah begitu beragam dalam 

pandangan ulama fikih. Diantaranya, menurut al-Jaziri harta yang wajib dizakati 

ada 5 macam, yaitu zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), zakat emas dan 

perak, zakat harta perdagangan, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat 

tanam- tanaman dan buah-buahan.28 Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak wajib zakat 

kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, korma, unta, 

lembu, kambing dan biri-biri. Abu Muhammad mengatakan bahwa para ulama salaf 

berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan 

tersebut. Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.29 

Melalui pendekatan ijmal dan umum justru memberikan ruang kajian lebih 

mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan 

                                                           
26 Hafiduddin, Zakat, h. 91. 
27 Ibid., 92. 
28 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ’ala Mazahib al-Arba’ah (Azhar: Dar Bayan al-’Arabi, 2005), Jilid I, h. 

481. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh as- Sunnah, h. 243. 
29 Tengku M.Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), h.65. 
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potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang telah ditetapkan 

nash sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara rinci dari macam-

macam zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik. 

a. Zakat Hewan Ternak 

Istilah Yusuf Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah 

binatang yang berguna bagi manusia. Oleh orang Arab disebut dengan ”al-

an’am”, yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi 

sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil 

bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk 

bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.30 

Dalil yang mewajibkan zakat terhadap binatang hadis Rasullah Saw Dalam 

kita Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi Saw Bersabda: Artinya: 

“tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai untu, atau lembu atau kambing, yang 

tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat 

dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar daripada ketika di dunia, lalu ia 

menginjak-injak lelaki tersebut dengan telapak-telapaknya dan menandung dengan 

tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang tersebut berbuat demikian, 

diulanginya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para 
                                                           

30 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. xiii-xvii. 
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manusia”.31 

Lebih jelasnya tentang kadar dan nisab zakat binatang ternak tersebut, penulis 

uraikan dalam keterangan di bawah ini: 

1. Zakat Unta 

Tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan atau betina. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Nisab dan Kadar Zakat Unta32 

No Nisab Kadar Zakat Waktu Keterangan 
1 5-9 (ekor) 1 ekor kambing/ domba (berumur 2 

tahun atau lebih) 
Tiap 

Tahun 

Setiap jumlah unta 
bertambah 40 ekor 
maka zakatnya 
bertambah 1 ekor 
bintu labun (unta 
berumur 2 tahun, 
masuk tahun ke 3), 
dan setiap jumlahnya
itu bertambah 
50 ekor zakatnya 
bertambah 1 ekor 
hiqqah (unta 
berumur 3 tahun, 
masuk tahun ke 4) 

2 10-14 

(ekor) 

2 ekor kambing/ domba Tiap 

Tahun 

3 15-19 

(ekor) 

3 ekor kambing/ domba Tiap 

Tahun 

4 20-24 
 
(ekor) 

4 ekor kambing/ domba Tiap 
 
Tahun 5 25-35 

 
(ekor) 

1 ekor unta bintu makhad (unta berumur 
1tahun, masuk ke- 2) 

Tiap 
 
Tahun 

6 36-45 
(ekor) 

1 ekor unta bintu labun (unta berumur 
2 tahun, masuk ke- 3) 

Tiap 
 
Tahun 

                                                           
31 Shahih Bukhari 1:177. 
32 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 177. 
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7 45-60 
(ekor) 

1 ekor unta hiqqah (unta berumur 3 
tahun, masuk ke- 4) 

Tiap 

Tahun 

8 61-75 
(ekor) 

1 ekor unta jazah (unta betina umur 4 
tahun, masuk ke- 5) 

Tiap 

Tahun 

9 76-90 
(ekor) 

2 ekor unta bintu labun (unta betina 
umur 2 tahun, masuk ke- 3) 

Tiap 

Tahun 

10 91-120 
(ekor) 

2 ekor unta hiqqah (unta betina umur 
3 tahun, masuk ke- 4) 

Tiap 

Tahun 

 

2. Zakat Sapi dan Kerbau 

Kerbau digolongkan kepada golongan sapi menurut ijma‟, sebagaimana 

yang dikutip oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis ternak itu dapat disatukan. Zakat sapi 

dan kerbau tersebut hukumnya wajib berdasarkan hadis dan ijmak.33 Akan tetapi 

para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah batasan sapi dan kerbau yang 

wajib zakat. Sebagaian ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat terhadap lembu 

yang kurang dari 50 ekor. Jika ada lembu 50 ekor zakatnya satu ekor lembu dan 

jika 100 ekor lembu zakatnya dua ekor lembu. Sebagian ulama lainya berpendapat 

diantara pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad bahwa tidak ada zakat 

terhadap lembu hingga ia berjumlah 30 ekor.34 Untuk lebih lengkapnya tentang nisab 

dan kadar zakat sapi dan kerbau dapat dilihat pada tabel berikut ini:   

                                                           
33 al-Qardawi, Fiqh az-Zakat, hal. 206. 
34 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, h. 123 
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Tabel 2 

Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau35 

No Nisab Kadar Zakat Waktu Keterangan 

1 30 -39 

ekor 

1 ekor sapi jantan/ betina tabi‟ (sapi 

berumur 1 tahun masuk tahun ke 2) 

Tiap 

Tahun 

Setiap jumlah sapi 
atau kerbau bertambah 
30 ekor, maka 
zakatnya bertambah 1 
ekor tabi‟ (sapi 
berumur 1 tahun 
masuk tahun ke 2), 
jika setiap jumlah itu 
bertambah 40 ekor, 
zakatnya bertambah 1 
ekor musinnah (sapi 
berumur 2 tahun 
masuk tahun ke 3) 

2 40 – 59 

ekor 

1 ekor sapi betina musinnah (sapi 

berumur 2 

Tiap 

Tahun 

3 60 - 69 

ekor 

2 ekor sapi tabi‟ (sapi berumur 1 

tahun masuk 

Tiap 

Tahun 

4 70 - 79 

 

1 ekor sapi betina musinnah (sapi 

berumur 2 

Tiap 

Tahun 

5 80 - 89 

ekor 

2 ekor sapi betina musinnah (sapi 

berumur 2 tahun masuk tahun ke 3) 

Tiap 

Tahun 

 

3. Zakat Kambing dan Domba 

Kambing dan domba wajib di zakati apabila sudah mencapai nisabnya, ini 

berdasarkan hadis dan ijmak. Zakat dalam jenis ini dimulai dari bilangan 40 

kambing dan domba. Tidak ada kewajiban jika kurang dari jumlah tersebut.36 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

                                                           
35 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 199. 
36 Muḥ ammad Bakar Isma‟il, al-Fiqh al-Wadih (Kairo: Dar al-Manar, 1997), hal. 490. 



45 
 

Tabel 3 
Nisab dan Kadar Zakat Kambing dan Domba37 

No Nisab Kadar Zakat Waktu Keteranga
n 1 40-120 

ekor 
1 ekor kambing 2 tahun atau 
domba 

Tiap Tahun setiap jumlah 
kambing atau 
domba bertambah 
100 ekor, maka 
zakatnya bertambah
1 ekor 

2 121- 200 
ekor 

2 ekor kambing atau domba Tiap Tahun 

3 201-300 
ekor 

3 ekor kambing atau domba Tiap Tahun 

 

b. Zakat Pertanian (Tumbuh-Tumbuhan) 

Dasar hukum wajibnya zakat dari hasil pertanian tersebut, Firman Allah 

dalam Q.S. al- An‟am/6: 141: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macam buahnya, zaitun 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”.38 Dan 

hadis Rasulullah Saw: (Apa yang diari dari langit (hujan) maka padanya seppuluh 

persen, dan apa yang di air dengan irigasi maka padanya lima persen.)  

Hal tersebut Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang 

kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, hanya saja mereka berbeda pendapat 

                                                           
37 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 205. 
38 Departemen Agama RI., Alquran d Terjemahnya , h. 212 
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tentang jenis-jenis yang wajib dizakatkan. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat: 

a. Hasan Basri, at-Tasuri dan Sya’by berpendapat bahwa tidak wajib zakat 

kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas yaitu: gandum, 

padi, biji-bijian, kurma, dan anggur, yang lainnya tidak ada keterangan. 

b. Pendapat Abu Hanifah, wajib dizakati setia yang ditumbhukan bumi, tidak 

ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. 

c. Mazhab Abu Yusuf, wajib zakat pada semua yang keluar dari tanah dengan 

syarat dapat bertahan satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ditakar 

seperti biji-bjian maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tidak tahan 

lama seperti mentimun, petula, kacang panjang dan sebagianya, tidak dizakati. 

d. Mazhab Malik, mengenai hasil bumi itu diisyarakatkan yang bisa tahan dan 

kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok 

seperti gandum dan padi, maupun yang tidak, seperti kunyik dan bijian. 

Menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-

buahan seperti buah tin, delima dan jambu. 

e. Menurut Syafi’i wajib zakat pada apa yang dihasilakan bumi dengan syarat 

merupakan makanan pokok dan dapat disimpan lama, serta ditanam oleh 

manusia, seperti gandum dan padi.39 

Macam-macam aktivitas dan investasi pertanian adalah aktivitas pertanian 

biasa, pertanian dengan musyarakah, penyewaan tanah pertanian, proyek perbaikan 

tanah dan pembukaan lahan pertanian, aktivitas produksi madu di atas lahan 
                                                           

39 Abdullah Syah, Butir-butir Fiqh Harta (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009) h. 112. 
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pertanian, proyek mastel, tanaman hias dan buah-buahan.  

Menurut hukum dan pembahasannya zakat pertanian meliputi hal-hal 

berikut : 

1. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias 

maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar’i 

termasuk ke dalam kategori zakat. 

2. Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul 

karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian. 

Bisa dibayar denganuang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar 

waktu tiba kewajiban membayar zakat. Jumlah produksi boleh dipotong 

pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh, boleh memotong jumlah 

produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.40  

Nisab zakat pertanian adalah 5 waṡaq. Para ahli fikih telah menentukan 5 

waṡaq sepadan dengan 50 kail atau 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas 

penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, 

danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika dialiri dengan alat irigasi atau yang 

sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.41 

Untuk lebih Jelasnya lihat tabel di bawah ini: 

 

 

                                                           
40 Hikmat Kurnia & A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, h. 226. 
41 Ibid., h. 130. 
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Tabel 4 Nisab Zakat Pertanian 

 
No 

 
Pertanian 

 
Nisab 

Kadar 

Zakat 

 
Waktu 

 
Keterangan 

1 Padi 815 kg 
beras atau 
1481 Kg 
gabah 

10 % non 
Irigasi  
5% irigasi 

Tiap 

Panen 

Timbangan beras sedemikian itu 
adalah bila 100 kg menghasilkan 
55 kg beras 

2 Biji-bijian; 
Jagung, 
Kacang, 
Keledai, 
dll. 

Senilai 
dengan 
nisab padi 

10 % non 
Irigasi  
 
5% irigasi 

Tiap 
 
Panen 

Menurut Mazhab Hambali, yang 
wajib dizakati biji-bijian yang 
tahan disimpan lama, Menurut 
Mazhab Syafi’i yang dizakati 
hanya biji-bijian yang tahan 
disimpan lama dan menjadi 
makanan pokok 

3 Buah-
buahan; 
kurma, 
anggur, 
kelapa, dll. 

Senilai 
dengan 
nisab padi 

10 % non 
 
Irigasi  
5% irigasi 

Tiap 
 
Panen 

Menurut Mazhab Maliki, Syafi’i,
dan Hanafi selain kurma dan 
anggur kering (kismis) wajib 
dizakati apabila diperuntukan 
untuk bisnis 

Sumber data setelah diolah tahun 2016 

c. Zakat pada Alat Transaksi Uang, Emas dan Perak 

Adapun dasar hukum wajibnya zakat terhadap alat transaksi adalah 

Firman Allah Swt dalam surah At-Taubah/9 ayat 34: 
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Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. 

 
Uang wajib dizakati, sebab uang adalah alat transaksi sebagaimana 

emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Fungsi uang serupa dengan 

fungsi emas dan perak. Karena uang sama juga seperti surah keterangan (sanadât) 

hutang, maka baginya wajib zakat. Begitulah pendapat para ulama.42 

Pada zaman sekarang ini, emaslah yang menjadi standar, andaikata ada 

kesepakatan bersama, bahwa perak yang dijadikan standar, maka itu pun memang 

benar asal ada persamaannya untuk seluruh wilayah negara Indonesia ini.43 

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah se-nisab dan telah 

cukup setahun dimiliki, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jika tidak 

sampai se-nisab tersebut diperjualbelikan dan ada perak yang menyampaikan 

nisab-nya ataupun barang yang lain, maka waib zakat atas nama jual beli barang 

yang lain.44 Untuk lebih Jelasnya lihat tabel di bawah ini: 

Tabel 5 Nisab Zakat Pada Alat Transaksi Uang, Emas dan Perak 

No Jenis Nisab Kadar Waktu 

1 Emas 24 Dinar atau sekitar 94 gram 

Emas Murni 

2,5 % Tiap Tahun 

                                                           
42 M. Hasbi Ash-Siddieqy, Pedoman Zakat, h. 86. 
43 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, h. 43 
44 M. Hasbi As-Shiddieqy, Pedoman Zakat, h. 68 
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2 Perak 200 Dirham atau sekitar 672 gram 2,5 % Tiap Tahun 

3 Uang Uang giral / uang kwartal enilai 

dengan 94 

2,5 % Tiap Tahun 

 Sumber: Qardawi, Hukum Zakat, h. 244-255 

d. Zakat Harta Perdagangan 

Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah ”Harta Benda 

Perdagangan” (’Arud at-Tijarah).45 Harta benda perdagangan adalah semua yang 

diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi 

alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, 

rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.46 

Adapun harta perdagangan menurut Amir Syarifuddin, ialah segala sesuatu 

yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, tidak termasuk yang dipakai dan alat- 

alat keperluan perdagangan yang tidak dijadikan bahan dagangan.47 Jumhur ulama 

mengatakan wajib untuk menzakati harta barang dagangan berdasarkan Firman 

Allah Swt dalam Surah al-Baqarah ayat 267: 

                                       

                               

        

                                                           
45 Ibid., h. 298. 
46 Ibid., h. 300. 
47 Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 44. 
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

 
Ibnu „Arabi mengatakan bahwa landasan zakat wajib atas perdagangan 

sebagaimana dikutip oleh al-Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat sebagai berikut, 

di antaranya: 

1. Firman Allah Swt, “Tariklah zakat dari kekayaan mereka”. Perintah ini mengenai 

semua kekayaan. 

2. Abi Daud menyebutkan dari sumber Samra bin Jundab, bahwa Nabi Saw 

memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat barang- barang apa saja yang kami 

maksudkan untuk diperjualbelikan,” sedangkan bantahan yang datang dari ulama 

salaf tidak benar.48 

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang 

dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang permasalahannya jelas. Tetapi 

mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat 

wajib zakat uang yaitu: 

1. Sudah berlalu masanya satu tahun. 

2. Sampai nisab atau berjumlah minimal tertentu. 

3. Bebas dari hutang, dan 

                                                           
48 Qardhawi, Hukum Zakat, h. 305. 
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4. Lebih dari kebutuhan pokok.49 

Cara pedagang muslim membayarkan zakat dagangnya bila tempo 

seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh harta kekayaan 

berupa, modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu 

mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan 

uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, 

ditambah lagi dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian 

mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.50 

e. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan 

Ibnu Atir menyebutkan dalam an- Nihaya sebagaimana dikutip oleh Yusuf 

Qardawi bahwa al-Ma‟adin berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, 

perak, tembaga dan lain-lain keluar. Ibnu Hummam mengatakan dalam bahwa 

ma’adin berasal dari kata „adn yang berarti menetap. Kanz adalah tempat 

tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Adapun rikaz mencakup 

keduanya (yakni ma‟adin dan kanz).51  

Kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada dalam perut 

bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam, atau berupa benda gas 

seperti butana, atau yang dapat dicetak seperti besi yang tidak dapat dicetak seperti 

sulfur. Nisab zakat barang tambang adalah seharga nisab emas, yaitu 85 gram emas 

murni. 

                                                           
49 Ibid., h. 314. 
50 Ibid., h. 316. 
51 Qardhawi, Hukum Zakat, h. 408. 
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Para ulama sepakat menyatakan barang tambang wajib dikeluarkan 

zakatnya. Dalil nash yang dijadikan dasar hukumnya diantaranya adalah Q.S al-

Baqarah: 267. Jumhur ulama mengatakan bahwa rikaz adalah semua harta karun 

yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah/harta karun atau pada tempat 

tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu.52 Adapun nisab 

zakat rikaz tidak memiliki nisab. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %. Dan 

dikeluarkan pada saat menemukan atau menerimanya tidak ada syarat haul (waktu 

mencapai satu tahun).53 

f. Zakat Perkembangan Sektor- Sektor Modern 

Saat ini sektor- sektor dalam perekonomian modern merupakan objek 

penting dalam pembahasan zakat. Perkembangan sektor modern yang dapat 

dikategorikan sebagai obyek zakat seperti, zakat perusahaan, zakat perkebunan 

sawit, karet, zakat surah- surah berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan 

mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, dan zakat profesi. 

Menurut Didin Hafiduddin, yang termasuk sumber- sumber zakat dalam 

perekonomian modern di antaranya adalah: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat 

surah-surah berharga (zakat saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, 

zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat 

investasi properti, zakat asuransi syari‟ah, zakat usaha tanaman anggrek, sarang 

burung walet, ikan hias. Sektor lainnya yang sejenis adalah zakat sektor rumah 

                                                           
52 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, h.133. 
53 Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, h. 97 
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tangga modern. 

5. Mustahiq Zakat 

Al-Qur’an tidak menyebutkan barang-barang apa yang wajib dizakati, juga 

tidak disebutkan berapa besar zakat itu serta syarat-syaratnya. Akan tetapi Al-Qur’an 

telah memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berhak menerima 

zakat. Tidak diperkenankan para orang kaya membagikan zakat menurut kehendak 

mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh 

mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang 

bukan haknya.54 Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar 

dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.55 

Adapun ayat yang mengisyaratkan golongan yang berhak terhadap zakat 

adalah Firman Allah Swt dalam Alquran; 

                               

                        

     

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 berutang, untuk jalan 
Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

                                                           
54 Karena pada masa Rasulullah Saw, mereka yang serakah tak tahan menahan air liur melihat harta 

shodaqah itu. Mereka berharap mendapat bagian dari Rasulullah Saw namun mereka tidak mendapat bagian dari 
harta shadaqah tersebut. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan Nabi. Kemudian turun ayat 
Alquran yang menyikapi sasaran zakat, yaitu Q.S. at-Taubah/9: 58-60. Lihat Qardawi, Hukum Zakat, h. 506-507. 

55 Ibid., h. 512. 
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Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah/9: 60). 
 

Kelompok mustahik zakat yang diisyarat Al-Qur’an ada delapan, yaitu 

fakir, miskin, pengurus/ panitia zakat, muallaf yang ditundukkan hatinya, orang yang 

memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah (orang yang berjalan di 

jalan Allah) dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).56 Penjelasan dari 

delapan golongan mustahiq di atas adalah sebagai berikut: 

a. Al-Fuqara‟ wa al-Masakin (Fakir dan Miskin) 

Asnaf yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang 

pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama 

zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat 

Islam.57 

Al-Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang 

mampu mencukupi kebutuhannya, dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan 

keturunan yang dapat menafkahinya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun 

tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya 

mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta 

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.58 

                                                           
56 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1952. 
57 Qardawi, Hukum Zakat, h. 510. 
58 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1952. Adapun sifat faqir itu sendiri asy-Syafi‟I menjelaskan bahwa 

faqir itu adalah seorang “zamin” yang lemah dan tidak meminta-minta kepada orang lain. “Zamin” adalah seorang 
yang sakit berat dan berkelanjutan yang tidak memiliki harapan untu sehat. Bukan berarti faqir yang diberi 
zakat itu harus “zamin”. Itu adalah qaul qadim-nya imam Syafi‟i. Adapun pernyataan beliau di Qaul Jadid, faqir 
itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, baik dia itu zamin atau tidak, dan apakah dia itu peminta-minta 
atau tidak. Lihat di Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair Salim al-„Imrani asy-Syafi‟i al-Yamani, al-Bayan Fi 
Mazhab al- Imam asy-Syafi‟i (Dimasyq: Dar al-Minhaj, t.t), jilid III, h. 408-409 
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Adapun orang miskin adalah orang yang mampu bekerja, tetapi 

penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang 

yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih 

belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.59 

Penyebab kemiskinan menurut Qardhawi ada dua yaitu; pertama, 

kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, baik pengangguran karena 

keterpaksaan maupun pengangguran karena suatu pilihan. Kedua, kemiskinan yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya, di mana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua 

sebab sebagai berikut: (1). kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang 

menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. (2) 

kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena 

ditutupnya pekerjaan-pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin 

tersebut.60 Dengan zakat tersebut, kemiskinan ini akan teratasi, karena kemiskinan 

adalah suatu penyakit dan zakat adalah obatnya. 

b. Amil (Panitia zakat) 

Pengertian tentang amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala 

kegiatan urusan pengelolaan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada 

bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari para pencatat sampai kepada 

penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahik . 

                                                           
59 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1952. 
60 Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. (Jakarta: Zikrul 

hakim, 2005), h. 31-33. 
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Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak 

diambil dari selain harta zakat.61 Maksudnya para pengurus zakat boleh 

mengambil upah dari dana zakat tersebut walapun mereka termasuk orang kaya. 

Upah untuk pekerjaan mereka, bukan menerima zakat atau sedekah.62 Karena 

orang kaya haram menerima zakat.  

Yusuf Qordawi menyebutkan tentang syarat-syarat seorang yang ingin 

menjadi amil zakat, sebagai berikut: 

1. Hendaklah ia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam 

menjadi syarat bagi segala urusan mereka. 

2. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat 

akal fikirannya. 

3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. 

4. Memahami hukum zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya 

melalui ijtihad dan persoalan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya. 

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Amil harus siap untuk melaksanakan tugas 

dan pekerjaannya. 

6. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita 

ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai 

dilakukan oleh wanita. 

Secara umum pembagian tugas amil dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

                                                           
61 Qardhawi, Hukum Zakat, h. 545 
62 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1954. 
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yaitu, (1) katabah, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat.(2) Hasabah, 

petugas untuk menaksir, menghitung zakat. (3) Jubah, petugas untuk menarik, 

mengambil zakat dari para muzakki. (4) Khazanah, petugas untuk menghimpun dan 

memelihara harta. (5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik . 

c. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya 

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah 

niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka 

memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir. 

Adapun dari golongan kafir yang diberikan zakat terbagi kepada 2 (dua), yaitu: 

golongan yang diharapkan kebaikannya dan golongan yang ditakutkan kejahatannya. 

Adapun muallaf dari kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka 

diberi zakat karena kita membutuhkan mereka: 

1. Orang-orang yang lemah keislamannya, agar keimanannya lebih kuat. 

2. Muslim yang terpandang di masyarakatnya, diharapkan orang-orang sederajat 

dengannya ikut masuk Islam. 

3. Orang-orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang 

bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari 

marabahaya ancaman perang orang-orang kafir. 

4. Orang yang menghidupkan syi‟ar zakat di suatu kaum yang sulit 

dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka enggan membayar 
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zakat.63 

Kemudian Qardhawi membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan, 

yaitu: (1). Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau 

keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan 

kelakuan jahatnya. (3). Kelompok yang baru masuk Islam, (4). Pemimpin dan 

tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir 

(non-muslim), (5). Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh 

dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6). Kaum muslimin yang 

berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum 

muslimin yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok 

pembangkang kewajiban zakat.64  

Defenisi dan kategori di atas, cukup terbukti reinterpretasi muallaf dalam 

pendekatan istislahiyah. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Arief Mufraini pada saat 

ini, memahami dan menerapkan pemikiran memahami muallaf, misalnya menjadi alat 

daya tarik yang menstimulan non muslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang 

Islam untuk lebih beriman dan menjauhkan diri dari tindak kriminal. Selain itu 

pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang 

Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.65 

d. Ar-Riqab (Para Budak atau Hamba Sahaya) 

Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumhur ulama adalah para budak 

                                                           
63 Ibid. h. 1954-1955. Lihat juga Abd ar-Rahman al-Juzairi, al-Fiqh „ala Mazahib al-arba‟ah, h. 503. 
64 Qardhawy, Hukum, h. 563-566. 
65 M. Arief Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat, h. 205. 
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muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak 

memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja 

keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri 

dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. 

Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya 

melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan 

zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.66 Hukumnya 

adalah mandub, hal ini telah Allah sebutkan dalam Alquran.67 

Oleh Karena itu zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah 

dilarang secara internasional), jadi bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila 

perbudakan itu masih terjadi, secara syara‟ sebenarnya hal itu sudah tidak 

diperbolehkan. 

e. Al-Gharim (Orang yang Memiliki Hutang) 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu 

dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika 

hutang itu dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, dia tidak berhak 

mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi 

jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak berada di bawah tanggungjawabnya, 

untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh 
                                                           

66 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1956. 
67 Firman Allah dalam Q.S an-Nur/24: 33. “dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan 

perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. Mukatib dalam ayat ini 
merupakan ar-riqab dan adapun syarat pemberian zakat kepada golongan ini adalah harus muslim dan 
dibutuhkan”.Departemen RI, Alquran dan Terjemahan, h. 354. Lihat al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1956 
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diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.68 

f. Fi Sabilillah (Orang Yang Berjuang di Jalan Allah) 

Jumhur ulama berpendapat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah diberi 

bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, 

karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang 

banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak 

diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

g. Ibnu Sabil (Orang Yang sedang Dalam Perjalanan) 

Yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal 

yang baik (ta‟ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai 

maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini 

antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan. Boleh 

diberikan zakat walaupun dia kaya.69 Yusuf Qardhawi sepakat dengan mazhab 

syafi‟I, ibnu sabil lebih dikategorikan kepada orang yang mau bepergian tapi tidak 

mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf 

Qardhawy juga mengakomodir pendapat sebagian ulama Hanabilahmemasukkan 

gelandangan jalanan sebagai kelompok ibnu sabil.70 

 

                                                           
68 al-Zuhaili, Fiqh al-Islam, h. 1956 
69 Ibid., h. 19578 
70 Qardhawi, Hukum, h. 684. Lihat juga di Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: 

Kencana, cet. 3, 2010), h. 51. 
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B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

1. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat ada beberapa pokok perhatian yang diperhatikan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan 

zakat.71 

b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 

yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan 

kepada yang berhak menermanya. 

c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan 

yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.72 

d. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. dan Harta yang dikenai 

zakat adalah: (a) Emas, perak dan uang, (b) Perdagangan dan perusahan, (c) 

Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (d) Hasil pertambangan, 

(e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (f) Rikaz.73 

e. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan 

kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.74 

f. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

                                                           
71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1. 
72 Ibid., Pasal 2 
73 Ibid., Pasal 11 
74 Ibid., Pasal 3 
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oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat 

kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, 

Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.75 

g. Lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat 

yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instusi lain 

dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.76 

h. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil 

zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok 

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama.77 

i. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan 

ketentuan agama. Serta Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan 

dengan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha 

yang produktif.78 

j. Pengelolaan zakat mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, 

waris, dan kafarat.79 

k. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya tidak mencatat 

atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, 

waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 

                                                           
75 Ibid., Pasal 6. 
76 Ibid., Pasal 7. 
77 Ibid., Pasal 8. 
78 Ibid., Pasal 16. 
79 Ibid., Pasal 13. 
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13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-

lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyanya Rp.30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah.80 

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 

Pengelolan zakat dalam perpestif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak 

terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 

dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu 

Undang- Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 

Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999. 

Perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat.81 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

Syari‟at Islam.82 Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis 

mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut: 

a. Pengelolaan zakat berasaskan; a.Syari’at Islam, b.amanah,c. kemanfaatan, d. 

keadilan,e. kepastian hukum,f. terintegrasi; dang. akuntabilitas.83 

b. Tujuan pengelolaan zakat adalah:a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan dalam pengelolaan zakat; b. Meningkatkan manfaat zakat untuk 

                                                           
80 Ibid., Pasal 21. 
81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1 
82 Ibid., Pasal 1 ayat 1 
83 Ibid., Pasal 2. 
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.84 

c. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 

Zakat mal meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya. b. uang dan surah 

berharga lainnya. c. Perniagaan. d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 

e.peternakan dan perikanan. f. Pertambangan. g. Perindustrian. h. pendapatan dan 

jasa. i. rikaz.85 

d. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah: a. Milik penuh, b. Halal, c. 

Berkembang, d. Cukup senisab, e.Lebih dari kebutuhan biasa, f. Bebas dari hutang, 

g. Berlalu setahun.86 

e. Lembaga Pengelolaan Zakat 

Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam UU baru ini adalah BAZNAS, 

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. 

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Pelaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. 

BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini merupakan lembaga 

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggunga jawab kepada 

Presiden melalui Menteri.87 BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang 

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.88 

                                                           
84 Ibid., pasal 3 
85 Ibid., pasal 4. 
86 Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tatacara 

Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1 ayat (2) 
87 Ibid., Pasal 5. 
88 Ibid., Pasal 6. 
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Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS 

menyelenggarakan fungsi; Pertama sebagai Perencanaan Pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua sebagai Pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga sebagai Pengendalian pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat sebagai Pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.89 

Pelaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan 

pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.90 BAZNAS 

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui 

Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.91 

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS 

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur 

masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana 

tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh 

masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari 

kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpim 

oleh seorang ketua.92 

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 

                                                           
89 Ibid., Pasal 7 Ayat (1). 
90 Ibid., Pasal 7 Ayat 2. 
91 Ibid., Pasal 7 Ayat 3. 
92 Ibid., Pasal 8. 
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kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.93 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama 

Islam, bertawakkal kepada Allah Swt, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat 

puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, 

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum 

karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun.94 

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Habis masa 

jabatan; c. Mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.95 Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.96 

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.97 

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah, 

dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam 

                                                           
93 Ibid., Pasal 10 
94 Ibid., Pasal 11 
95 Ibid., Pasal 12. 
96 Ibid., Pasal 13. 
97 Ibid., Pasal 14 
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melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan 

teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribuasian dan pendayagunaan 

zakat. 

Pelaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan 

manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama. 

2) Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan 

manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama. 

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data, 

pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, 

sarana dan prasarana serta kerjasama. 

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, 

sarana dan prasarana serta kerjasama. 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Susunan organisasi 

Sekretariat BAZNAS terdiri atas : 

a) Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama 

b) Bagian pengembangan SDM dan Manajemen 

c) Bagian sarana dan prasarana 

d) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.  

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS 
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Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah 

mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak 

mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau 

BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS 

Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di 

Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.98 

Pelaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan 

BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada 

instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan 

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

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

lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS 

Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.99 

c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk 

BAZNAS Kabupaten/Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan 

Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas 

seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang 

Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala 

                                                           
98 Ibid., Pasal 15. 
99 Ibid., Pasal 16 



70 
 

Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang 

sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri 

atas unsur ulama, tenaga professional, tokoh masyarakat Islam dan wakil 

pemerintah. BAZNAS Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas; Pertama 

Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Kedua Mengumpulakan dan mengolah data yang diperlukan 

untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Ketiga Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusia dan 

pendayagunaan zakat. Keempat Menyelenggarakan tugas penelitian dan 

pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten /Kota bertugas memberikan 

pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS 

Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan 

teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

d. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan 
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pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.100 LAZ adalah 

organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan 

sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendisribusian 

dan pendayagunaan zakat. 

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila 

memenuhi persyaratan paling sedikit : 

1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakan Islam yang mengelola bidang 

pendidikan, dakwah dan sosial. 

2) Berbentuk lembaga berbadan hukum. 

3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. 

4) Memiliki pengawas Syari’at . 

5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk 

melaksanakan tugasnya. 

6) Bersifat nirlaba. 

7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan 

8) bersedia di audit Syari’at dan keuangan secara berkala.101 

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni: 

1) Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama 

atau Pejabat Kementrian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya 

                                                           
100 Ibid., Pasal 17. 
101 Ibid., Pasal 18. 
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dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

2) Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat 

Kementrian Agama sesuai tingkatannya. 

 3) Proses pemberian izin LAZ : 

a) Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI. 

b)Izin LAZ tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi. 

c) Izin LAZ tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.102 

d. Pengesahan LAZ : 

1) LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. 

2) LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi. 

3) LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten/ Kota. Dalam hal pembentukan Perwakilan: 

a) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat 

pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan 

                                                           
102 Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 

23Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32 ayat (3) 
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sesuai dengan tingkatannya. 

b) LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, 

tingkat provinsi dan luar negeri. 

c) LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat 

provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota. 

d) LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi 

tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.103 

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.104 

Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah: 

1). Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada 

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan 

BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. 

2) Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 

kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan 

sekali.105 

e. Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah: 

1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan 

sendiri atas kewajiban zakatnya. 

2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki 

                                                           
103 Ibid., Pasal 33. 
104 Ibid., Pasal 19. 
105 RPP Tahun 2011, Pasal 35 
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dapat meminta bantuan BAZNAS. 

3) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan 

dari penghasilan kena pajak. 

4) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap 

muzakki. 

5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksut di atas digunakan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak.106 

f. Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26 dan 27 yaitu: 

1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari’at Islam. 

2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan, dan kewilayahan. 

3) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penenganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

4) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.107 

g. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan: 

1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya. 

                                                           
106 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23. 
107 Ibid., Pasal 25, 26 dan 27. 



75 
 

2) Mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat 

memerlukan bantuan usaha. 

3) Mendahulukan mustahik di wilayahnya.108 

Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah: 

a) Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan 

dana zakat. 

b) Terdapat usaha nyata yang menguntungkan c. Bentuk usaha sesuai Syari‟at 

Islam109 

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai dengan 

KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu: 

1) Melakukan studi kelayakan. 

2) Menetapkan jenis usaha produktif. 

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. 

5) Mengadakan evaluasi, dan 

6) Membuat laporan.110 

Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan 

BAZNAS Kabupaten/ Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui 

                                                           
108 Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 

38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1). 
109 Ibid., Pasal 10 ayat 2. 
110 Ibid., Pasal 10 ayat 3. 
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transfer melalui rekening bank.111 Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibiayai 

degan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak Amil.112 Sehingga 

nanti kegiatan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan 

BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibelanjai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Untuk Lembaga Amil Zakat dibiayai 

dengan menggunakan hak amil untuk kegiatan operasionalnya. 

C. Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah 

Pengelolaan zakat dalam Islam, penulis mencoba mengelompokkanya ke dalam 

beberapa priodesasinya. Dengan adanya Priode pengelolaan zakat ini bertujuan agar 

membantu kita melihat sejarah pengelolaan zakat dan perkembangannya serta seberapa 

besar pengaruh dan mamfaat zakat bagi masyarakat dizamannya. Berikut ini gambaran 

singkat tentang periode pengelolaan zakat dalam Islam. 

1. Pengelolaan Zakat Pra Islam 

Syari’at zakat bukan Syari’at yang baru diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw Zakat itu sendiri telah ada sebelum Islam itu muncul di 

Mekkah seperti halnya dengan shalat dan puasa. Para utusan Allah Swt baik itu 

Nabi-nabi dan Rasul-rasulnya, mereka dituntut untuk menyampaikan kepada 

umatnya agar menunaikan kewajiban berzakat. Misalnya, Nabi Ibrahim, Ismail, 

Ishaq dan Yakup secara tegas Allah Swt memerintahkan mereka dan umat 

mereka untuk menyebah Allah Swt, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. 

                                                           
111 Ibid., Pasal 39. 
112 Ibid., Pasal 30 
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Begitu pula dengan utusanNya yang lainya seperti Musa, dan Isa, Allah Swt 

telah memerintahkan mereka dan umatnya untuk menunaikan zakat sebagai 

kewajiban kepada Allah Swt dan kepada masyarakatnya. Semuanya itu bertujuan 

mengharapkan rido-Nya dan untuk membantu para kaum lemah.113 

Pengelolan zakat pada masa pra Islam tidak seperti pengelolan zakat 

pada masa Rasululah Saw Pada masa pra Islam zakat diwajibkan hanya 10% 

(sepuluh persen) dari nisab (ukuran) yang ditentukan hanya pada kekayaan 

tertentu saja, yaitu berupa binatang ternak saja seperti sapi, kambing dan unta. 

Sementara untuk kekayaan yang lain seperti emas, hasil pertanian dan lain-

lainya tidak diwajibkan pada masa pra Islam tapi diwajibkan pada masa 

Nabi Muhammad Saw.114 

Suku Arab Quraisy Jahiliyah juga mengenal zakat dengan istilah 

“sedekah khusus” yaitu sesuatu yang di keluarkan dari harta kekayaan mereka 

                                                           
113 Antara lain adalah Q.S. Maryam/19: 54-55, berbicara tentang Nabi Ismail, yaitu: “dan ceritakanlah 

)hai Muhammad kepada mereka( kisah Ismail dalam Alquran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar 
janjinya, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan 
ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”. Departemen Agama RI., Alquran terjemahan, h. 309. Q.S. 
Maryam/19: 30-31, berbicara tentang Nabi Isa, yaitu: “Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia 
memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (30)  dan Dia menjadikan aku seorang yang 
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku )mendirikan( shalat dan )menunaikan( zakat 
selama aku hidup.)31(”. Departemen Agama RI., Alquran terjemahan, h. 307. Q.S.al-Anbiyaa/21: 72-73, berbicara 
tentang Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakup, yaitu :“Dan Kami telah memberikan kepadanya )Ibrahim( Ishaq dan 
Yakub, sebagai suatu anugerah )daripada Kami(. Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang saleh. 
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin- pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 
dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah”. Departemen Agama RI., Alquran terjemahan, h. 327. Q.S.al-
Bayyinah/98: 5, berbicara kepada Ahli Kitab yaitu:“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. Departemen Agama RI., 
Alquran terjemahan, h. 598. 

114 Erwin Aditya Pratama“ Optimalisasi Pengelolan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahtran 
Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”, (Skripsi, UIN Malang, 2013), h. 16. 
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berupa binatang ternak dan hasil- hasil pertanian. Sedekah khusus ini 

diperuntukkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dan kepada berhala-

hala mereka. Ini bisa dilihat dalam Firman Allah Swt: 

                             

                             

                          

Artinya: “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman 
dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai 
dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk 
berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi 
berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian 
yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada 
berhala- berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu”. 
(Q.S. al-An‟aam/6: 136.) 

 
2. Pengeloloan Zakat Pada Masa Rasulullah Saw (571 M – 632 M) 

Kalau berbicara tentang kehidupan Rasulullah Saw, para ulama Islam 

telah membaginya kepada dua masa. Diawali setelah Beliau menjadi Rasul, yaitu 

masa ketika Beliau hidup di Mekkah selama tiga belas tahun dan masa ketika 

Beliau hidup di Madinah selama sepuluh tahun. Pada masa Rasulullah Saw hidup 

di kota Mekkah, kewajiban terhadap harta kekayaan umat muslim tidak secara 

tegas menyatakan tentang kewajiban zakat, akan tetapi kewajiban berzakat pada 

umumnya hanya sebatas bersifat informative saja. Misalnya bercerita tentang hak-

hak fakir miskin pada harta orang kaya atau ketentraman dan kebahagiaan bagi 

orang-orang yang menunaikan zakat. 
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Bisa dikatakan bahwa zakat di priode Mekkah ini hanya sebatas bersifat 

anjuran untuk menunaikan zakat saja, terbukti dengan lafal yang digunakan lebih 

banyak memakai lafal shadaqah dari pada zakat dan kebanyakan ayat-ayat yang 

turun di Mekkah juga sighat tidak memakai sighat amar (perintah). Sehingga 

bentuk kewajiban terhadap harta benda hanya berbentuk shadaqah saja dan tidak 

ditentukan ukuran dan batas-batasannya. Banyak sedikitnya terserah kepada 

kemauan dan kebaikan para pemberi zakat itu sendiri. Sehingga nantinya bisa 

memberikan penyadaran kepada umat muslim bahwa setiap harta yang dimiliki, 

terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir, miskin, anak 

yatim dan juga orang-orang yang memerlukan bantuan. 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di Mekkah tentang zakat diantaranya : 

                                

                  

Artinya: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah) itulah orang-
orang yang melipatgandakan pahalanya”.) Q.S. Ar- Rum/30: 39) 

 

             

         

 
Artinya : “Orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin 

akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat 
petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang orang yang beruntung”.  ( 
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Q.S. Luqman/31: 4-5) 
 

Pada tahun ke 2 Hijriyah (623 M) barulah zakat diwajibkan kepada 

umat muslim dengan ketentuan khusus saja. Misalnya dalam hal penerima zakat, 

hanya diproritaskan kepada dua golongan saja yaitu golongan fakir dan miskin.115 

Sebagaimana Firman Allah Swt: 

               

           

Artinya:“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika 
kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka 
menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan 
dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” ( Q.S. al-Baqarah /2: 271) 

 

Kegiatan pengelolan zakat seperti ini berlansung sampai tahun ke 9 

Hijriyah yaitu sampai ketika turun ayat yang menerangkan tentang golongan-golongan 

yang berhak menerima zakat.  

           

                 

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 berutang, untuk jalan Allah 
dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
(Q.S. at-Taubah/9: 60) 

                                                           
115 Nuru al- Yaqin fi Siratun Saidu al-Mursalin, (Indonesia:al-Haramain, 1953), h.106 
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Dalam masalah pendistribusian zakat, Nabi Muhammad Saw tidak serta 

merta mendistribusikan zakat secara merata kepada delapan golongan diatas. 

Beliau hanya memberikan zakat kepada golongan-golongan yang dipandang paling 

membutuhkan menurut skala proritas dari delapan golongan tersebut.116 Ayat ini 

juga menegaskan kepada kita bahwa bukan keharusan mendistribusikan zakat 

kepada delapan golongan, atau sebanyak yang ada ketika mendistribusikannya, 

akan tetapi ayat ini menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah 

sebanyak delapan golongan saja. Orang yang tidak masuk kedalam delapan 

golongan tersebut, tidak berhak menerima zakat.117 

Dalam hal harta kekayaan dan syarat-syarat yang wajib dizakati pada 

tahun ini jugalah disyari‟atkan. Beberapa komoditas yang termasuk harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah pertanian, emas dan perak, peternakan, barang 

temuan, perdagangan dan hasil usaha lainnya. Semua komoditas di atas wajib 

dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyarat yang telah ditentukan, seperti 

nisab, prosentasi zakat, dan waktu pengeluarannya.118 

Awal pemerintahan Islam pelaksanaan dan pengelolaan zakat masih 

diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat itu sendiri untuk menjalankannya. 

Tanpa ada petugas yang mengkordinir zakat sehingga para wajib zakat (muzakki) 

harus memberikan zakatnya dengan tangan sendiri. Atau sesekali mereka 

                                                           
116 Ta’liq Ikhamul Ahkam 2:183. 
117Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Yogyakarta: PT.Pustaka Rizki 

Putra:2009) h.8. 
118 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h.  

220-221. 
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memberikan zakatnya kepada Rasulullah Saw untuk disalurkan kepada yang 

membutuhkan. Kegiatan seperti ini berlangsung sampai tahun ke 4 Hijriyah. 

Pada tahun ke 4 Hijriah barulah Rasululah Saw mengangkat petugas untuk 

mengelola zakat. Dalam hal ini Rasulullah Saw langsung menunjuk secara resmi 

para sahabat yang bekerja sebagai amil zakat. Diantaranya adalah Ibnu Luthaibah 

yang mengurus zakat Bani Sulaim, Ali bin Abi Thalib di Yaman, Mu’az bin 

Jabal di Yaman sebagai da’i sekaligus pemungut zakat, dan pernah juga Rasul 

mengutus Walin ibn ’Uqbah kepada Banu Musthaliq untuk memungut zakat 

mereka, namun dia tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga Rasul 

kemudian mengganti dengan petugas lain.119 

Pembentukan amil zakat Rasulullah Saw membentuk lima struktural 

kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggungjawab 

terhadap pengelolaan zakat tersebut. Struktur pengurus amil zakat itu adalah: 

a. Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, 

b. Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, 

c. Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, 

d. Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, 

e. Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat).120 

                                                           
119 Abu al-Fida’ Ismail Ibn Kasir al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Kasir (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), jilid IV, h. 

209. 
120 Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 

h.214 
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Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di zaman 

Rasullah Saw bukanlah dikelolah oleh perorangan saja, melainkan dikelolah secara 

bersama-sama dan terorganisir sehingga dalam pengelolaanya melahirkan nilai 

professional dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat para wajib zakat, 

penghitungan dan penaksiran zakat, pengambilan zakat, penghimpunan dan 

pemeliharaan zakat sampai pendistribusian zakat kepada para mustahik semuanya 

itu dilakukan dengan cara baik dan transparan. Dengan adanya struktur 

kepengurusan amil zakat pada masa Rasulullah ini, menampik anggapan terhadap 

kita bahwa Rasulullah Saw mengelolah zakat dengan tangan sendiri tanpa ada 

keikut sertaan para sahabatnya. 

Adapun pengelolaan zakat pada masa Rasalullah Saw di awal 

pemerintahannya merupakan semangat dari pensyari’atan zakat. Zakat dijadikan 

sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal121 negara yang dapat mempengaruhi 

kebijakan ekonomi pemerintah Islam yang nantinya dapat mensejahterakan umat 

muslim pada saat itu.122 Zakat juga merupakan aset pendapatan negara yang 

sangat berarti bagi kelangsungan pemerintah. Dari zakat dapat terkumpul dana 

besar yang bisa diberdayagunakan untuk kepentingan negara, serta sebagai sumber 

dana dalam proses pembangunan negara berdasarkan syari’at Islam. Zakat 

                                                           
121 Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah 

Kebijakan ini bersama kebijakan lain seperti kebijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk 
mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis 
karena kebijakan moneter kurang mendapat prioritas. Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam 
Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. xi 

122 Ibid. 218. 
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dijadikan sebagai alat permersatu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat 

dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam 

konteks itu semua, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam 

perekonomian negara, perkembangan dakwa Islam, dan menjadi instrument fiskal 

utama pada masa Rasulullah Saw. 

3. Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa ar-Rasyidin (632 M – 661 M) 

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka tampuk kepemimpinan umat 

Islam berada di tangan para sahabatnya. Sahabat Beliau yang pertama kali ditunjuk 

menjadi penggantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakar as-

Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah Bin Abi Quhafatun ’Usman Bin 

’Amru Bin Ka’ab Bin Sa’id Ibnu Tamim Bin Marrah Bin Ka’ab Bin Luii Bin 

Ghalib Bin Fahru at-Tamimi al-Quraisyi.123 Di zaman pra Islam ia bernama Abdul 

Ka’bah, kemudian diganti oleh Nabi Saw menjadi Abdullah. Ia termasuk salah 

seorang sahabat yang utama. Gelar as-Siddiq beliau diperolehnya karena dia 

dengan segera membenarkan Nabi Muhammad Saw dalam berbagai peristiwa, 

terutama Isra’ Mi’raj,124 dengan itu juga Nabi Muhammad Saw sangat 

menyanjung, menyayangi dan menghormati beliau.125 

                                                           
123 Muhyiyuddin al-Khuyathi, Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, (Bairut, 

Juz ke-2) h. 4. 
124 Hassan Ibrahim Hassan, Tarikh al-Islam; as-Siyasi ad-Dini as-Saqafi al-Ijtima‟i (Kairo: Maktabah 

an- Nahdah al-Misriyah, cet. ke-9, 1979), h. 205. 
125 Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sa‟id  Mursi, Abu Bakar digelar as-Siddiq karena ia 

membenarkan Isra‟ Mi‟raj. Tentang beliau Nabi pernah mengatakan: “Sesungguhnya tidak ada seorangpun di 
antara manusia yang sanggup berkorban dengan dengan diri dan hartanya karena aku selain dari Abu Bakar 
bin Abi Quhafa. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai 
kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di 
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Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq126 zakat dikelolah 

dan disalurkan oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering dikenal dengan 

istilah amil zakat. Badan pengurus zakat ini dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar as-

Siddiq yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke 

seluruh penjuru Negeri Arab. Dengan tujuan supaya tidak terjadi kesenjangan 

ekonomi di antara daerah-daerah Islam dan tidak terjadi penumpukan harta di 

Baitul Mal. 

Di antara kebijakan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq yang terkenal dan 

berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi pembangkang zakat 

(riddah) yang sebelumnya mereka telah mengeluarkan zakat pada masa Nabi 

Muhammad Saw masih hidup. Mereka berkata: “kami tetap akan melakukan 

shalat namun kami tidak akan pernah membayar zakat”.127 Abu Bakar 

mengatakan, “Jikalau mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang pernah 

mereka laksanakan pada masa Rasulullah Saw, maka akan aku perangi 

mereka”.128 Karena menurut beliau orang yang membangkang membayar zakat 

merupakan tindakan yang mendurhakai agama yang nantinya bisa menghancurkan 

syari’at Islam itu sendiri. Jika dibiarkan ini terus menerus akan menimbulkan 

                                                                                                                                                                     
mesjid ini kecuali pintu Abu bakar.” )HR. Bukhari(. Lihat di Syaikh Muhammad Sa‟id Mursi, Tokoh-Tokoh 
Besar Islam Sepanjang Sejarah, penerjemah: Khoirul Amru dan Ahmad Fauzan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 
2007), h. 5-6. 

126 Beliau memimpin umat Islam selama dua tahun, tiga bulan dan tiga belas hari. Lihat, Durusu at- 
Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, Juz ke-2 h. 19 

127 Imam as-Suyuti, Tarikh Khulafa, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 
h.80 

128 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum 
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71. 
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ketidakpedulian terhadap agama dan orang lain disekitarnya, sehingga nantinya 

akan terjadi kesenjangan ekonomi antar sesama umat Islam. Maka untuk 

menghapuskan itu semua, diangkatlah 11 sahabat sebagai orang yang 

bertanggungjawab untuk memerangi terhadap para pembangkang zakat tersebut.129 

 Pendistribusian zakat Abu Bakar as-Siddiq, melanjutkan apa yang telah 

dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada delapan golongan yang disebutkan di dalam 

Alquran. Beliau juga mendistribusikan semua jenis harta zakat secara merata 

tanpa memperhatikan statusnya, apakah dia orang yang pertama atau terakhir 

masuk Islam.130 

Setelah Khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq meninggal131, maka 

kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin al-

Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab Bin Nufail bin Abdul Azii 

bin Rubah bin Abdullah bin Qurath bin Razah bin Adi bin Ghalib bin Fahrul 

Uduwi al-Quraisyi132, beliau dari keturunan suku Adi, salah satu suku yang 

terpandang mulia. Beliau juga mendapat gelar “Amir al-Mukminin” (Pemimpin 

orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang 

berlangsung pada masa pemerintahannya.133 

Sebagai seorang pememimpin negara dan umat Islam Umar ibn Khattab 

                                                           
129 Syekh Muhyi ad-Din al-Khiyaad, Durusu al-Tarekh al-Islamy,(Berut, Juz.II), h.7. 
130 Ibid., h. 225. 
131 Beliau meninggal dunia disebabkan deman panas tinggi pada hari selasa malam tanggal 23 dzumadil 

sani tahun 13 Hijriah. Beliau wafat pada umur 73 tahun, dikuburkan di kamar putrinya Aisyah ra. di samping 
kuburan Rasulullah Saw beliau memimpin selama dua tahun, tiga bulan dan tiga belas hari. 

132 Muhyiyuddin al-Khuyathi, Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, (Bairut, 
Juz ke-2) h. 22 

133 Mun’im Majid, Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah (Kairo: Angelo, 1965), h. 28 
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banyak mengeluarkan keputusan-keputusan yang menunaikan pro dan kontrak 

diantara para sahabat. Misalnya keputusan beliau dalam hal ganimah (harta 

rampasan perang), beliau membiarkan tanah daerah yang sudah ditaklukkan 

untuk digarap oleh pemiliknya sendiri dan melarang kaum muslimin 

memilikinya. Karena beliau beranggapan bahwa mereka menerima tunjangan dari 

bait al-Mal atau gaji bagi prajurit yang masih aktif. Sebagai gantinya, atas tanah 

itu dikenakan pajak (al-kharaj).134 

Dalam masalah zakat tidak luput dari perhatian, beliau adalah orang 

pertama yang mengambil zakat kuda.135 Beliau juga orang pertama yang 

meninjau kembali mustahiq zakat. misalnya golongan yang diperuntukkan kepada 

orang yang dijinakkan hatinya (al-Muallafatu Qulubuhum) mengenai syarat-syarat 

pemberiannya.136 Beliau berpendapat bahwa hikmah pemberian bagian zakat untuk 

golongan ini sudah tidak relevan lagi pada waktu itu. Dalam hal ini, bukan berarti 

Umar menyampingkan ayat-ayat Allah Swt tersebut, akan tapi beliau telah 

menemukan al-Fai (pemberian) lain yang lebih khusus bagi mereka. Dari 

ayat itu sendiri mereka lebih kepada golongan yang perlu dilindungi 

(diberdayakan) bukan lagi untuk dilembutkan hatinya, karena sudah tidak perlu 

lagi untuk melembutkan mereka karena mereka sudah kuat.137 

                                                           
134 Abbas Mahmood al-Akkad, Kecemerlangan Umar Ibn Khattab (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 

169. 
135 Imam as-Suyuti, Tarikh Khulafa, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 

h159 
136 Abbas Mahmood al-Akkad, Kecemerlangan, h. 169 
137 Sulaiman Muhammad at-Tamawi, „Umar Ibn al-Khattab wa Usul as-Siyasati wa al-Idarati al-

Hadisah (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 171. 
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Beliau juga membebankan kewajiban zakat kepada orang-orang 

Nasrani dari Bani Taglab dua kali lipat, hal ini disebut zakat mud a’afah.138 Zakat 

mud a’afah adalah pembayaran yang terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan 

beban tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan bela Negara, kebebasan 

Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangakan beban 

tambahannya adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibakan secara khusus 

kepada umat Islam. Dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab tidak merasa ada 

yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang 

Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.139 

Masa pemeritahan khalifah Abu Bakar zakat yang diberikan orang muslim 

akandikumpulkan kesemuanya di dalam Baitul Mal, selanjutnya didistribusikan 

kepada yang berhak tanpa menyisahkan sesuatu pun di dalam Baitul Mal. Sehingga 

ketika awal-awal Umar ibn Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau tidak 

mendapatkan sedikitpun dari harta zakat di Baitul Mal kecuali hanya satu dirham 

saja. Akan tetapi dalam pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, beliau 

memperkenalkan sistem cadangan devisa. Yaitu tidak semua dana zakat yang 

diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan yang 

dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam dan perang. 

Dalam semua kebijakan beliau, beliau selalu memperhatikan unsur-unsur 

                                                           
138 Mahayuddin Hj. Yahya, Sejarah Islam (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173. 
139 Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI 
Press,1985), h. 110. 
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kemaslahatan bagi umat muslim. Beliau bukan bermaksut untuk mengubah hukum 

Islam dan mengenyampingkan ayat-ayat Alquran. Akan tetapi beliau hanya 

mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman 

Rasulullah Saw dan Abu Bakar. 

Setelah meninggalnya Umar bin Khattab140, tanduk kepemimpinan 

dipegang oleh sahabatnya Utsman Ibn Affan. Nama lengkapnya ’Utsman bin 

’Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin ’Abdu Syam bin ’Abdu Manaf bin 

Qushayi bin Kilab bin Marrah bin Ka’ab bin Luii bin Ghalib al-Quraisyi al-

Umasiya.141 Dalam masa kepemimpinan Ustman ibn ’Affan disebutkan bahwa 

pengelolaan zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. al-amwal al-Zahirah (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan 

hasil bumi, diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan 

maupun pembagiannya. 

b. al-amwal al-batiniyyah (harta yang tidak tampak atau disembunyikan) seperti 

uang dan barang perniagaan, diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, 

bertindak sebagai wakil pemerintah.142 

Khalifah keempat Ali Bin Abi Thalib memimpin umat muslim setelah 

                                                           
140 Umar Ibn Khattab meninggal dibunuh oleh Abu Lulu pada waktu shalat subuh. Beliau dikuburkan di 

rumah Aisyara ra. disamping makam Abu Bakar. Beliau memerintah selama sepuluh tahun dan enam bulan kurang 
satu hari lagi, beliau wafat pada umur 63 tahun. Lihat dalam; Muhyiyuddin al-Khuyathi, Durusu at-Tarikhu al- 
Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, (Bairut, Juz ke-2) h. 45. 

141 Muhyiyuddin al-Khuyathi, Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, (Bairut, 
Juz ke-2) h. 48. 

142 Hasbi ash-Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 42. 



90 
 

wafatnya ’Utsman ibn ’Affan.143 Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib 

bin ‘Abdul Muthalib bin Hasyim al-Quraisy. Beliau adalah anak paman Rasulullah 

Saw dan menantu Rasulullah Saw. 

Situasi politik di masa kepemimpinan beliau berjalan tidak stabil, penuh 

kegonjangan sehingga melahirkan peperangan dan pertumpahan darah di antara 

sesama umat muslim. Karena situasi politik tersebut perkembangan zakat tidak 

terjadi perkembangan mendasar. Akan tetapi, beliau tetap mencurahkan 

perhatiannya dalam masalah pengelolaan zakat. Beliau beranggapan bahwa zakat 

merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan umat muslim. Sehingga 

beliau ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada Mustahiq,144 

misalnya ketika beliau berjumpa dengan para fakir miskin dan pengemis buta yang 

beragama Nasrani, beliau menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh 

Baitul Mal. Dalam hal harta kekayaan yang wajib zakat pada masa beliau sangat 

beragam misalnya dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun jenisnya tetap 

dikenakan zakat.145 

Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya Agama Keadilan; Risalah Zakat 

(Pajak) Dalam Islam, menuturkan bahwa pada mulanya zakat adalah upeti 

sebagaimana umumya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya 
                                                           

143 Beliau terbunuh oleh para pemberontak dari Mesir di rumahnya ketika saat membaca Alquran di 
akhir tahun 35 Hijriah, umur beliau 82 tahun. Beliau menjabat selama 12 tahun kurang satu hari dan di kuburkan 
di Majal dikenal dengan nama Hasan Kaukab. Lihat, Muhyiyuddin al-Khuyathi, Durusu at-Tarikhu al-Islami wa 
Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu, (Bairut, Juz ke-2) h. 52. 

144 Abdurrachman Qodir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998), h. 94 

145 Erwin Aditya Pratama, Optimalisasi Pengelolan Zakat Sebagai SaranaMencapai Kesejahtran 
Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang),(Skripsi, UIN Malang, 2013), h. 35. 
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saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam 

dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi 

sarana yang efektif bagi pemerataan dan pensejahteraan kaum miskin. Dengan kata 

lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat 

harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.146 

Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan pajak sebagai konsep 

keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis 

melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang 

harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan 

justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh 

dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh 

dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau 

raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama 

halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari 

essensinya.147 

Pada pemerintahan Rasulullah, upeti yang dihimpun dari rakyat sepenuhnya 

ditasarrufkan (didistribusikan) untuk tujuan menegakkan keadilan bagi yang lemah 

dan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan tujuan spiritual dan etis ini, 

Rasulullah Saw mengajak rakyatnya yang mampu untuk terus menunaikan 

kewajiban upetinya (kini kita menyebutnya dengan: pajak) dengan niat zakat, 

                                                           
146 Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 

h.111 
147 Ibid., h. 117-118. 
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bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa atau negara, 

melainkan lebih sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam iman yang akan 

berdampak pada “kesucian” personal bagi pribadi yang menunaikannya dan 

kesucian sosial (keadilan) bagi masyarakat yang menegakkannya. Dan “zakat” 

arti harfiyahnya pun memang “kesucian”.148 

Sejarah pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya di zaman Nabi dan 

seterusnya sampai dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin, secara konsisten tidaklah 

berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada di bawah tanggungjawab 

pemerintah yang berkuasa, dipungut oleh pemerintah dan kemudian 

“ditasarrufkan” (didistribusikan) oleh pemerintah juga.149 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa fungsi regulator, operator, dan pengawasan zakat sepenuhnya 

berada di tangan Nabi sebagai pemimpin agama dan nega. Hal ini selaras dengan 

konteks kalimat “khuz” (ambillah) dalam Al-Qur’an surah al-Taubah ayat 103150 

yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw dan para pemimpin setelahnya untuk 

memungut zakat, sehingga memunculkan pemahaman bahwa perlunya kekuasan 

untuk mengatur perkara zakat. 

Dengan kepercayaan terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan 

khalifah- khalifahnya, ketaatan rakyat menunaikan kewajiban zakat pada negara 

tampak begitu besarnya. Bahkan tidak jarang dengan keikhlasan hatinya, rakyat 

                                                           
148 Ibid., h. 113. 
149 Mas’udi, Agama Keadilan, h. 59. 
150 ’Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
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ketika itu menyerahkan kepada negara lebih dari yang ditentukan dalam kadar 

perzakatan yang dicanangkan secara formal. Hal itu terjadi karena umat muslim 

mengetahui dengan mata kepala sendiri bahwa dana zakat yang disetor benar-benar 

dibelanjakan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan 

kemaslahatan bagi semua. Sebagaimana jelas dalam sejarah ketika dipimpin oleh 

Rasulullah Saw, Abu Bakar as-siddiq, Umar ibn Khattab, Ustman ibn Affan 

dan Ali ibn Abi Talib. Mereka mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola 

kekayaan umat muslim dari dana zakat, tetapi mereka memilih hidup dalam 

kesahajaan awam dalam kesehariannya.151 

Kalau dilihat dari sudut pandang manajemen modern, pengelolaan zakat 

oleh pemerintahan Islam ketika itu masih digolongkan sangat sederhana. Jumlah 

masyarakat yang menjadi wajib zakat masih sangat terbatas. Sampai dengan zaman 

Abu Bakar as-siddiq dan beberapa saat pada zaman pemerintahan Umar, jumlah 

mereka belum sampai jutaan atau puluhan juta. Di samping itu persoalan 

kemasyarakan yang harus ditangani oleh Negara dengan dana zakat secara 

kualitas maupun kuantitas juga masih belum seberapa.152 Sehingga pengelolaan 

zakat bisa dioptimalkan dan mencapai kesuksesan. 

 

 

 

                                                           
151 Ibi.d, h. 61. 
152 Ibid., h. 60. 
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4. Pengelolan Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-

820 M) 

Memasuki masa kekuasaan Mu‟awiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani 

Umayyah,153 pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi 

monarchiheridetis (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Mu’awaiyah diperoleh 

melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara 

terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun menurun dimulai ketika 

Mu‟awiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap 

anaknya Yazid. Muawiyah bermaksut mencontoh monarchi di Persia dan 

Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah Khalifah, namun dia 

memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan 

tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang 

diangkat oleh Allah di atas bumi.154 

Implikasi dari perkembangan politik tersebut adalah kepercayaan umat 

terhadap pemerintah sebagai imam yang berwenang mengelola zakat kian lama 

kian memudar. Dengan bukti-bukti yang tampak di mata berupa gaya 

kepemimpinan yang otoriter di satu pihak dan pola kehidupan kelompok 

penguasa yang penuh kemewahan di pihak lain, umat tidak mungkin lagi bisa 

diyakinkan bahwa kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niat luhur karena 

                                                           
153 Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Mu‟awiyah disamping 

sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah juga sekaligus sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan Ibukota 
kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Lihat Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 
2010), h. 125. 

154 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 42. 
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Allah akan ditasarrufkan untuk tujuan yang dikehendaki oleh Allah. itu dari satu 

segi, dari segi lain umat pun waspada bahwa penyerahan zakat kepada 

pemerintahan yang dzalim bisa berarti pengakuan atas kezaliman yang 

dilakukannya.155 

Aparat pemerintahan sendiri bukan tidak punya masalah. Wilayah 

kekuasaan yang semakin melebar tidak dengan serta merta diimbangi penyediaan 

sistem dan aparat birokrasi yang terampil dan terpercaya untuk menjangkau seluruh 

pelosok kekuasaan. Keadaan ini bahkan sudah mulai pada masa kepemimpinan 

Ustman bin Affan. Dengan daerah kekuasaannya yang sudah menjangkau Syam 

(Syiria), Usman bin Affan meras tidak mampu lagi mengurus dana zakat 

umatnya seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Pada saat itu Usman bin 

Affan mengambil keputusan untuk membiarkan umat mengurus sendiri 

penanganan zakatnya. Sebagai gantinya, agar kas negara tetap terisi, pemerintah 

memusatkan perhatian pada sumber masukan lain yang secara ekonomis 

memadai dan secara politis juga murah, yaitu kharaj dan jizyah.156 

Dikatakan secara ekonomi memadai, karena pemasukan dari kedua sektor 

itu saja sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Belanja Negara. Dan dikatakan 

lebih murah secara politis adalah karena berbeda dengan zakat, sasaran dari 

kewajiban kharaj dan jizyah adalah rakyat yang jika dilihat dari psiko-politik, 

cenderung tidak akan berani menuntut hak yang macam-macam. Seperti yang 

                                                           
155 Mas’udi, Agama Keadilan, h. 62. 
156 Ibid., h. 63. 



96 
 

diketahui sasaran jizyah adalah warga negara non muslim (zimmi) dan sasaran 

kharaj adalah umat muslim dan non muslim yang di mata kerajaan adalah warga 

negara taklukan.157 

Disamping faktor ekonomi dan politik, dari sudut pandang keagamaan juga 

ada kelebihannya. Zakat, karena kedudukannya sebagai rukun Islam dipandang 

sakral sedangkan jizyah dan kharaj tidaklah demikian. Seperti diketahui zakat 

adalah dana umat yang penarikan dan pembagiannya sudah ditentukan Allah, 

sedangkan jizyah dan kharaj meskipun agama tidak pernah merekomendir 

penyalahgunaan atas apapun, bagi pemerintah sebagai pengelola dirasakan ada 

ruang kebebasan yang cukup dalam pentasarrufannya.158 

Perbedaan mendasar yang terdapat pada dua kepemimpinan di atas 

terdapat pada: Pertama, Apabila pemerintahan Nabi Muhammad Saw dan 

Khulafa ar-Rasyidin berwatak demokratis dan dengan konsisten mengabdi pada 

kepentingan rakyat, terutama yang berada pada lapis bawah. Maka kepemimpinan 

sesudahnya dimulai sejak Mu‟awiyah merupakan pemerintahan yang dibangun 

lebih atas dasar kekuatan (power/syaukah) dan dipertahankan dengan sistem 

pewarisan yang dilembagakan.159 Kedua, masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin 

betapapun sederhananya jelas merupakan pemerintahan yang berorientasi pada 

kepentingan rakyat. Sedang pemerintahan pada masa Muawiyah lebih merupakan 

                                                           
157 Ibid., h. 63-64. 
158 Ibid., h. 64. 
159 Ibid., h. 61. 
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pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan penguasa.160 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, lengkaplah sudah alasan bagi 

tercabutnya penanganan zakat dari tangan pemerintah atau negara. Di pihak umat 

muslim kepercayaan terhadap pemerintah sudah tidak ada. Di pihak pemerintah, 

kebutuhan untuk mengurus zakat sebagai sumber masukan negara juga tidak 

seberapa.161 Tercabutnya pengurusan zakat dari tangan penguasa duniawi/ 

pemerintahan formal untuk kemudian menjelma menjadi badan yang berdiri 

sendiri benar-benar tuntas sejak sekitar abad ke-17. Yakni ketika kaum muslim di 

mana-mana jatuh di bawah kekuasaan penjajah Barat. Mulai dari ujung barat 

Afrika sampai dengan ujung timur kepulauan Nusantara.162 

Masa kekuasaan Bani Umayyah hampir satu abad, tepatnya selama 90 

tahun, dengan 14 (empat belas) orang khalifah. Khalifah pertama adalah 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan Bin 

Muhammad. Dinasti Bani Umayyah sebenarnya tidak semua kelam. Disana ada 

seorang Khalifah dari kalangan Bani Marwan yang bernama Umar Bin Abdul Aziz 

yang berhasil membangun kembali tradisi Islam di masa awal- awal. Umar 

dianggap sebagai Khalifah yang paling dekat sikap dan tindakannya dengan dengan 

para Khulafa ar-Rasyidin. Dia telah berhasil memformat kembali pemahaman 

Islam yang benar dalam menjalankan roda kekuasaannya. Tak heran jika dia 

mendapatkan julukan yang sangat mengesankan: “Khalifah Rasyidin kelima” 

                                                           
160 bid., h. 61. 
161 Ibid., h. 64. 
162 Ibid., h. 65. 
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setelah Ali Bin Abi Talib.163 

Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam 

bin al-’As bin Umayyah bin Abdu Syamsy. Lahir di Helwan (salah satu provinsi di 

Mesir) pada tahun 63 H. Panggilannya adalah Abu Hafsh.164 Beliau adalah 

Khalifah ke 6 pada Dinasti Umayyah, namun merupakan Khalifah ketiga terbesar 

setelah Muawiyah yang pertama dan Abdul Malik yang kedua.165 

Pada masa Khalifah Umar bin Abd al-Aziz ini sistem dan manajemen zakat 

mulai maju dan professional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah 

bertambah sedemikian banyak. Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang 

mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau 

hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan 

berbagai mal al-mustafad lainnya. Termasuk pemungutan zakat dari pemberian, 

hadiah, barang sitaan.166 Sehingga masa kepemimpinan beliau, dana zakat 

melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. 

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objek penerima zakat 

                                                           
163 Imam as-Suyuti, Tarikh Khulafa, h. xiii. Beliau juga merupakan “lembaran putih” Bani 

Umayyah, juga merupakan periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakter yang yang tidak terpengaruh oleh 
berbagai kebijaksanaan Daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang 
khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian besar pemimpin Bani 
Umayyah. Lihat Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, h. 127 

164 al-Hafiz Jalal ad-Din Abi al-Faraj „Abd ar-Rahman bin al-Jauzi al-Qurasyi al-Bagdad, Sirah wa 
Munaqib Umar Bin Abd al-Aziz; al-Khalifah az-Zahid (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, tt(, h. 9. 

165 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, h. 125. 
166 Umalah (gaji atau upah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji 

pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Mazalim (pemberian) adalah harta benda yang disita oleh 
penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah 
hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru 
bagi pemilik itu. Dan u‟tiyah (pemberian) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh 
bait al-mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Lihat di Yusuf al-
Qardawi, Hukum Zakat, h.472. 
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atau mustahiq, sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat adalah sebentuk subsidi 

langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat 

yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, 

secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya demand atau permintaan dari 

masyarakat, yang selanjutnya mendorong meningkatnya suplai. Dengan 

meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut meningkat. 

Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan 

absolut, tapi juga dapat menjadi faktor stimulant bagi pertumbuhan ekonomi di 

tingkat makro.167 

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar 

pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai 

aturan Ilahi semata. Melainkan hal ini juga dijadikan sebagai hak bagi muslim 

yang miskin, dan sebagai kewajiban tolong- menolong antara si kaya dan si miskin. 

Karena kewajiban tolong-menolong ini sangat diperlukan dalam pergaulan hidup 

dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Umar berkata, “Allah Swt 

menentukan zakat dan menetapkan penerimanya”. Jadi, zakat harus dikumpulkan 

dan dibagikan sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an dan Hadis.168 

Agar tetap berada di jalan yang benar, dia menyimpan transkip surah 

yang dikirim Rasulullah Saw dan Umar Bin Khattab kepada para gubernur dan 

pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah Saw dan mengamalkan 

                                                           
167 Ibid., h. 482. 
168 Ibid., h. 243. 
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kebijakan yang dilakukan para Khalifah terdahulu.169 Sejarah mencatat di zaman 

pemerintahannyalah kemakmuran merata di mana-mana sehingga tidak ada 

seorang pun dalam pemerintahannya saat itu yang berhak menerima zakat, 

karena semua orang telah memiliki harta yang jumlahnya sampai nisab.170 

Tentu ini semua tidak terlepas dari pengelolaan yang bersih, bebas dari 

korupsi dan manipulasi di dalam pemerintahannya. Ada beberapa faktor utama 

yang melatar belakangi kesuksesan dalam memanajemen dan mengelolah zakat di 

masa Umar ibn al-Aziz diantaranya: 

1. Adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. 

2. Komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran 

umat secara umum untuk menciptakan kesejahteran, solidaritas, dan 

pemberdayaan umat. 

3. Kesadaran di kalangan muzakki yang relatif mapan secara ekonomis dan 

memiliki loyaritas tinggi demi kepentingan umat. 

4. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang 

bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.171 

Mulai dari kepemimpinan Rasullah Saw, para Khalafa al-Rasyidin dan 

Umar ibn Aziz, dikatakan bahwa pengelolaan zakat berhasil. Hasilnya, 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak terjadi pada saat itu. Menurut hemat 

penulis kewajiban zakat adalah kewajiban agama sekaligus kewajiban negara 

                                                           
169 Ibid., h. 260 
170 Imam as-Suyuti, Tarikh Khulafa, h. xiii. 
171 Syarifuddin Abdulah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2013), h. 8-10. 
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yang harus ditunaikan. Negara berkewajiban untuk memungut, mengumpulkan, 

dan medistribusikan zakat, bahkan lebih dari itu negara berkewajiban untuk 

menindak tegas para pembangkang zakat seperti halnya yang dilakukan Khalifah 

Abu Bakar as-Siddiq terhadap para pembangkang zakat di masanya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan 

analisis data bersifat induktif. Hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.1 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasari oleh konsep 

konstruktivisme yang memiliki pandangan bahwa realita bersifat jamak, menyeluruh 

dalam satu kesatuan yang dapat dipisah-pisahkan. Selain itu penelitian ini lebih 

dicurahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan yang 

diperoleh melalui pengamatan partisipatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebur 

dalam situasi yang diteliti. Peneliti adalah pengumpul data, orang yang memiliki 

kesiapan penuh untuk memahami situasi.2 

Sedangkan penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek-obyek tertentu secara 

jelas dan sistematis. Dalam penelitan ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan 

dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang 

berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 4 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

h.12-13 
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Penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat meneliti proses kegiatan 

manusia dan data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam, dan dapat lebih 

dipercaya, sehingga rumusan masalah penelitian akan dapat terjawab, dan tujuan 

penelitian tercapai secara lebih efektif. Dengan motede kualitatif akan dapat ditemukan 

data-data yang bersifat pemahaman mendalam, perasaan, norma, nilai, keyakinan, 

kebiasaan, sikap mental dan budaya yang seseorang dipercaya maupun sekelompok 

orang tentang segala sesuatu.3 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif karena data yang dianalisis tidak untuk 

menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa 

deskriptif dari gejala-gejala yang diamati.4 

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan 

penapsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan 

kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara 

komprehensif, holistic, integrative, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang 

dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. 

Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu 

yang cukup lama.5 

                                                           
3 Robert C. Boghdan, & Biklen, Sari. K, Qualitative research for Education : An Introduction to Theory 

and methods, (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1992), h. 5  
4 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.15 
5Nasution. S, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988 ), h.5 
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Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistic, karena penelitian 

menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

fokus yang alamiah.6 

 David. C. William memberikan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar atau alamiah (natural 

setting). Penelitian kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena budaya 

dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam 

kondisi yang terkendali atau bersifat laboratories (eksperimen).  

b. Peneliti merupakan instrumen utama (Key Instrument) dalam mengumpulkan 

dan menginterprestasikan data. Alat-alat lain seperti angket, test, film, dan 

sebagainya hanyalah sebagai alat bantu (bila memang diperlukan), bukan 

pengganti peneliti itu sendiri sebagai pengkontruksi realitas atas dasar 

pengalamannya di tempat penelitian.  

c. Kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti 

yang terdoring untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus 

memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistic, yang tentu 

saja perlu di deskripsikan.  

d. Meskipun penelitian kualitatif sering memperhatikan hasil akibat dari berbagai 

variabel yang saling membentuk secara simultan, namun lebih lazim menelaah 

proses-proses yang terjadi, termasuk di dalamnya bagaimana berbagai variabel 

                                                           
6 Robert C. Boghdan, & Biklen, Sari. K, Qualitative research for Education : An Introduction to Theory 

and methods, (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1992), h. 97 
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itu saling membentuk dan bagaimana orang-orangnya saling berinteraksi dalam 

konteks yang alamiah.  

e. Kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan analisis secara induktif, terutama 

pada tahap-tahap awalnya. Dengan demikian, akan terbuka kemungkinan 

munculnya masalah dan focus penelitian yang bernilai. Jadi, peneliti tidak 

berpegang pada masalah yang telah disiapkan sebelumnya. Walaupun demikian, 

analisis deduktif juga digunakan, khususnya pada fase-fase belakangan seperti 

penggunaan analisis kasus negatif (negative case analysist)  

f. Makna di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang esensial bagi 

penelitian kualitatif. Peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakn atau 

dilakukan manusia yang satu terhadap yang lainnya, tetapi juga pada maknanya 

dalam sudut pandangan mereka masing-masing.  

g. Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk 

melakukan sendiri kegiatan-kegiatan di lapangan. Hal ini tidak hanya akan 

membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang 

yang sedang di teliti, tetapi juga supaya mereka yang diteliti menjadi lebih 

terbiasa dengan kehadiran peneliti, sehingga “efek pengamat” (the observer 

effect) menjadi seminimal mungkin.  

h. Dalam penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang secara ekstentif, 

baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode dalam pengumpulan 

datanya) maupun triasngulasi sumber data (memakai beragam sumber data yang 
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relevan) dan triangulasi pengumpul data (beberapa peneliti mengumpulkan data 

secara terpisah).  

i. Orang yang diteliti diperhitungankan sebagai partisipan, konsultan, atau kolega 

peneliti dalam menangani kegiatan penelitian. Orang yang di studi tidak disebut 

sebagai subjek maupun objek.  

j. Perspektif Emic atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai.  

k. Pada penelitian kualitatif, hasil atau temuan penelitian jarang dianggap sebagai 

“Temuan Final’ sepanjang belum ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat 

menyanggahnya.  

l. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif rasional (Logical purposive 

sampling).  

m. Baik data kualitatif maupun kuantitatif dalam penelitian kualitatif sama-sama 

digunakan. Penelitian kualitatif tidaklah menolak data kuantitatif, bahkan sering 

saling melengkapi.7 

Pendeskripsian tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh 

BAZNAS Provinsi Lampung, berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 

2011 

B. Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder, sumber adalah : 

                                                           
7 David. C. William, Naturalistic Inquiry Materials, (Bandung: FPS-IKIP Bandung, 1988), h.9-11  
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1. Bahan Hukum Primer; bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (Autoritatif)8. Bahan-bahan hukum ini meliputi Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta bahan-bahan 

hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang, yaitu : Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan 

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2014, Pearturan-peraturan Baznas dan Edaran 

Gubernur serta regulasi-regulasi lainnya. 

2. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer 

ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih 

secara purposive dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : (1) Mereka yang memahami dan menguasai permaslahan 

pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung 

dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya Amil dan Mustahik pada Badan 

Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung. 

3. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna 

memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para 

ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (Hukum positif di 

Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan data lain-lain yang 

diperlukan. 
                                                           

8 Zainudin Ali, Metode Penelitan Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), Cet.5 h.47 
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4. Sumber tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan 

kamus ekonomi, serta artikel-artikel yang berkaitan. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

1.  Observasi  

Observasi atau pengamatan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian. Untuk 

menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau studi yang sengaja 

dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan 

mengamati.9 

Observasi ini diusahakan mengamati keadaan wajar dan yang sebenarnya 

tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi mengatur atau me 

 Penelitian kualitatif, metode pengamatan berperan sangat penting. Karena 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Bentuk 

kegiatan peneliti dengan mengamati secara terjun ke lapangan atau madrasah 

sehingga peneliti ikut aktif di dalamnya, langsung dapat melihat situasi yang diamati 

dan dipaparkan melalui pengamatan dan pencatatan. Pengamatan berlatar alamiah 

atau tak terstruktur karena terjadi secara naturalistik dan apa adanya yang terjadi di 

sekolah.10 

                                                           
9 Mandalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007, 2003), h. 63. 
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.176. 
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Pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa 

pencatatan datanya. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan catatan lapangan 

sebagai berikut: 

a) Membuat catatan lapangan 
Catatan lapangan sangat penting karena merupakan anak rantai antara 

pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara dengan analisis serta 

pengolahan data. Catatan lapangan menjadi dasar utama dalam penulisan 

laporan, maka sejak mulanya perlu kita melaksanakan menurut sistematika 

tertentu.11 Catatan lapangan ini digunakan peneliti setelah melakukan 

pengamatan dan di rekam sebagai pedoman untuk membuat paparan data hasil 

observasi tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS 

Provinsi Lampung, berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 

2011 

b) Buku harian pengalaman lapangan dibuat dalam bentuk yang telah terorganisasi 

dan harus diisi setiap hari. Pembuatan buku harian itu dimanfaatkan untuk 

analisis data dan pengkategorian 

c) Catatan kronologis dilakukan secara rinci dan secara kronologis dari waktu ke 

waktu. Catatan itu diberi nomor urut kemudian pencatatan disertai waktu 

d) Jadwal pengamatan berisi waktu secara rinci tentang apa yang akan dilakukan 

dimana, bilamana, apa yang diamati dan12 

2. Wawancara  
                                                           

11 Nasution, Op.cit, h 98-99. 
12 Ibid, h. 180-182 
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Wawancara ini dilengkapi dengan rekaman untuk mengetahui informasi 

secara lebih detail dan mendalam dari informasi sehubungan dengan fokus masalah 

yang diteliti. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang akan 

diteliti maka penulis pun membuat pedoman wawancara dan pengamatan. 

Pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menjaga 

hubungan baik dan suasana santai, sehingga dapat muncul kesempatan timbulnya 

respon terbuka dan cukup bagi pengamat untuk memperhatikan dan mengumpulkan 

data mengenai dimensi dan topik yang tak terduga. Dalam hal ini pengamat membagi 

wawancara ke dalam dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi informan terpilih. 

3. Dokumentasi  

Data menurut Moleong menyatakan bahwa teknik dokumentasi adalah 

sekumpulan data verbal yang berbentuk dokumen, sertifikat, foto, rekaman kaset, dan 

lain-lain.13 Teknik ini digunakan untuk menghimpun data tentang hasil pengamatan 

tentang tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi 

Lampung, berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011. 

Dokumen untuk penelitian menurut Guba dan Lincoln, sebagaimana dikutip 

olej Alwasilah, digunakan karena :  

a. Dokumen merupakan sumber data yang kaya, stabil dan mendorong. 
b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 
c. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang alamiah sesuai konteks, lahir dan 

berada dalam konteks.  
d. Mudah ditemukan karena tidak reaktif.  

                                                           
13 Moleong, Op.cit, h. 216 
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e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh 
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.14 

 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam. Untuk memprosesnya peneliti menghubungi Kepala Baznas Provinsi 

Lampung, dokumen yang dianggap relevan dalam kegiatan ini meliputi struktur 

organisasi, pengelolaan usaha, strategi pengembangan, data pengurus, program kerja, 

keadaan Mustahik dan sejarah berdirinya Baznas. 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 

yang diteliti, serta menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan 

pemahaman tentang analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan proses 

pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti ini diikuti 

dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan 

menarik kesimpulan atau verifikasi.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Oleh karena itu, 

analisis datanya tidak memungkinkan statistik. Hal ini searah dengan Bogdan dan Biklen 

                                                           
14 Chaidar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian 

Kualitatif, (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2002), h. 154 
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yang mengatakan bahwa analisis data meliputi kegiatan pengumpulan data, menata data, 

membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, disinthesis, dicari pola, 

ditemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari serta memutuskan apa yang 

akan dilapor.15  

Strauss menyatakan bahwa penelitian kualitatif mungkin akan menggunakan 

banyak teknik khusus non matematis (Qualitative analysis may utilize a variety of 

specialzed nonmatematical technique). Teknik-teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif yang akan digunakan sudah jelas dan dapat terkait langsung dengan rumusan 

masalah yang harus dijawab dan hiphotesis yang diajukan.16 

Berdasarkan pernyataan di atas nampak bahwa analisis data dalam penelitian 

kualitatif lebih sulit dilakukan daripada analisis data dengan kuantitatif, karena alat-alat 

analisis data kualitatif belum dapat dirumuskan dengan jelas. 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif masih dipandang 

bersifat seni, dan dilakukan secara intuitif (Many qualitative researcher still consider 

analysis as art and stress intuitive approach to it)17. 

Miles and Huberman selanjutnya memberi petunjuk secara umum langkah-langkah 

dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan data (data collection), 

                                                           
15Rober C. Bogdan & Biklen, Sari K, Op.cit., h. 19 
16Ansem I. Strauss, Qualitative Analysis or Social Scientist, (Cambridge: Cambridge University Press, 

1987), h. 3 
17Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New 

Methods, (Baveriy Hills : Sage Publications, 1986), h. 16  
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reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan conlusion (simpulan) atau 

verification (verifikasi).18 Hubungan keempat langkah tersebut bersifat interaktif.  

1. Koleksi Data (Data Collection)  

Tahap awal dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan observasi berperan serta (iparticipant observation), 

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.  

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berkenaan dengan data tentang 

strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, 

berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011. 

Selain data juga didapat berkenaan dengan mengenai profil Baznas, seperti 

sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan Baznas , visi dan misi Baznas, 

struktur organisasi baznas, keadaan pengurus Baznas, sarana dan prasarana Baznas. 

Karena penelitian kualitatif bersifat holistic, pada tahap grand tour question, 

peneliti akan menanyakan berbagai hal yang masih bersifat umum. Apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan peneliti boleh ditanyakan pada orang-orang yang ada di lokasi 

penelitian. Dengan demikian grand tour question ini, peneliti akan memperoleh data 

yang cukup banyak. Makin sering peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin 

banyak.  

Pada tahap ini peneliti akan mengunjungi pimpinan Baznas Provinsi tentang 

strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, 

berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011.  
                                                           

18Ibid. h. 16 
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2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Deksripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke berbagai 

sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi 

data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara 

sistematis data tersebut dalam dimensi tentang strategi pemungutan zakat yang 

dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, berdasarkan pasal 24 Undang – 

undang Zakat No. 23 tahun 2011. 

Data-data tersebut adalah data strategi pemungutan zakat, pengelolaan, 

pengorganisasian, laporan keuangan, tata tertib, pertanggung jawaban, sejarah 

berdirnya, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, keadaan pengurus, 

sarana dan prasarana Baznas Privinsi Lampung.  

Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian 

bertambah. Data-data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, 

ada yang berbeda, ada yang penting dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap 

reduksi ini, dilakukan pengkatagorian dan pengelompokan data yang lebih penting, 

bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui reduksi 

data ini, diharapkan gambaran tentang pemahaman tentang strategi pemungutan zakat 

yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, berdasarkan pasal 24 Undang – 

undang Zakat No. 23 tahun 2011 semakin jelas.  
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3. Penyajian data (Data Display)  

Setelah data yang banyak itu direduksi dan supaya data tersebut mudah 

dipahami, baik oleh dari peneliti sendiri maupun oleh orang lain, data tersebut perlu 

disajikan. Penyajian data dapat menggunakan grafik, matrik flow chart, maupun tabel. 

Data-data yang telah disajikan tersebut selanjutnya diteliti kembali, baik oleh peneliti 

sendiri maupun oleh orang lain, apakah sudah mantap dan ssuai dengan harapan atau 

belum. Kalau belum, peneliti kembali lagi ke lapangan. 

E. Pengujian Keabsahan Penelitian  

Lexy J. Moloeng mengemukakan, bahwa pengujian keabsahan data meliputi hal-

hal seperti yang tertera dalam tabel berikut:19 

TABEL 2 
IKHTISAR KRITERIA DAN TEKNIK PEMERIKSAAN 

KEABSAHAN DATA 
No Kriteria Teknik pemeriksaan 
1 Kredibilitas  a. Perpanjangan keikutsertaan  

b. Ketekunan pengamatan  

c. Tringulasi  

d. Pengecekan sejawat  

e. Kecukupan referensial  

f. Kajian kasus negative  

g. Pengecekan anggota  

2 Keterangan  h. Uraian rinci 

3 Kebergantungan  i. Audit Trail  

4 Kepastian  j. Audit Kepastian  

Sumber: Lexy. J. Moloeng, h. 175 

                                                           
19Lexy. J. Moloeng, Op.cit, h. 175 
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1. Standar Kredibilitas  

Standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif identik dengan validitas 

internal dalam penelitian kuantitatif. Beberapa upaya agar hasil penelitian 

kualitatif memiliki tingkat ktredibilitas yang tinggi upaya-upaya tersebut antara 

lain sebagai berikut :  

a) Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dalam proses 

pengumpulan data di lapangan dengan bukti surat perpanjangan 

penelitian. Dengan memperpanjang waktu di lapangan dan melakukan 

pengamatan secara terus menerus, peneliti sebagai instrument utama 

penelitian dapat memahami fenomena sosial yang diteliti secara lebih 

baik. Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Pujiyati 

Suyata, hal semacam tersebut sangat bermanfaat karena peneliti 

memperoleh informasi terus menerus tentang kehidupan sosial 

langsung dari tangan pertama. Hal itu dapat menghindari kesalahan 

informasi yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan oleh peneliti 

maupun oleh subjek peneliti. Selain itu, pengumpulan data secara terus 

menerus dapat menambah kedalaman informasi yang dikumpulkan 

agar dapat mengidentifikasi karakteristik dan elemen-elemen yang 

paling relevan dengan masalah penelitian secara teliti.  

b) Melakukan triangulasi data. Teknik yang digunakan dalam triangulasi 

ini, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil 
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observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dengan ketika 

sendirian secara informal, antara hasil wawancara dengan dokumen 

yang diperoleh, antara kata orang dengan kata yang bersangkutan dan 

antara keadaan dengan perspektif manusia. Triangulasi metode 

dilakukan dengan menggunakan lintas metode pengumpulan data. 

Triangulasi, baik triangulasi metode, triangulasi sumber data dan 

triangulasi pengumpul data. Penggunaan lintas metode tersebut 

memiliki nilai yang tinggi karena dapat menaikkan tingkat kepercayaan 

data. Kelemahan dari metode yang satu dapat ditutup dengan metode 

yang lain. Triangulasi sumber data dilakukan dengan memilih berbagai 

sumber data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi pengumpul data 

dilakukan dengan melibatkan beberapa pengumpul data secara terpisah. 

Para pengumpul data tersebut merupakan satu tim yang selalu 

berkomunikasi satu dengan yang lain agar dapat bergerak secara serasi.  

c) Melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian (peer 

debriefing). Dalam penelitian ini peneliti bersama-sama dengan 

mahasiswa yang seangkatan yang kebetulan sedang melakukan 

penelitian yang serupa dengan peneliti. Keterlibatan tersebut terutama 

dalam kegiatan diskusi, pemberian masukan dan kritik. Hal itu 

bertujuan menghindari bias, mengetes hipotesis yang dihasilkan dan 

memperkuat landasan untuk membuat interprestasi.  
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d) Melakukan kajian kasus negatif, yang dapat digunakan untuk 

pembanding atau sanggahan terhadap hasil penelitian. Selama masih 

ditemukan kasus negative, hasil penelitian perlu diformulasikan 

kembali. Dengan demikian, kajian ini dilakukan dengan tujuan 

mempertajam temuan penelitian.  

e) Mengecek bersama anggota tim data yang terkumpul, kategorisasi 

analisis, penafsiran dan kesimpulan penelitian.20 Teknik pengecekan 

oleh anggota dilakukan dengan cara meminta para informan dan 

responden untuk membaca hasil wawancara dengan dirinya yang telah 

dibuat transkripnya oleh peneliti, dan jika ada kesalahan, 

ketidaksamaan atau perbedaan makna yang diinginkan informan atau 

responden, kemudian diadakan koreksi. Ada juga informan atau 

responden, kemudian diadakan koreksi. Ada juga informen atau 

responden, kemudian diadakan koreksi. Ada juga informan yang 

diminta mendengarkan saat peneliti membacakan hasil wawancara 

dengan dirinya dan jika diketahui adanya ketidak sesuaian dengan 

maksud yang diinginkan informan, pada saat itu dilakukan koreksi 

bersama.  

 

 

                                                           
20Pujiyati Suyata, Spesifikasi Kualitas Penelitian Kualitatif, (Jurnal Kependidikan, Nomor 2 Tahun 

XXXII, November 2002), h. 239-240 
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2. Standar Tranferabilitas  

Tranferabilitas (keterlihatan) merupakan istilah yang digunakan oleh 

peneliti kualitatif untuk memberlakukan hasil penelitiannya. Istilah tranferabilitas 

tersebut dalam penelitian kuantitatif analog dengan generalisasi. Generalisasi 

dalam penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik 

populasi berdasarkan kondisi sample.  

Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif, pemilihan sample menjadi 

suatu hal penting. Sample tersebut harus ditentukan berdasarkan metode 

penyampelan yang memiliki persyaratan tertentu, agar dapat benar-benar mewakili 

populasi dan dapat menentukan tingkat posisi yang tinggi suatu hasil penelitian.  

Berkaitan dengan representasi populasi, maka penentuan jumlah sample 

(sample size) menjadi penting. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan.  

a) Derajat homogentitas populasi; makin homogen, makin kecil jumlah sample. 

b) Presesi yang dikehendaki; makin tinggi tingkat posisi, makin banyak jumlah 

sample.  

c) Teknik statistik yang digunakan, makin canggih teknik statistic yang 

digunakan, makin banyak jumlah sampel.  

d) Jumlah data dan waktu yang tersedia, makin banyak dana dan waktu yang 

ada, makin banyak jumlah sampel.  
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Dalam penelitian kualitatif, generasi seperti yang disebutkan di atas tidak 

relevan karena tujuan penelitiannya berbeda. Penelitian kualitatif tidak bertujuan 

menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang 

berlaku bagi suatu populasi, melainkan terfokus pada representasi suatu fenomena 

yang diteliti. 

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena 

sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola 

tertentu, namun penuh dengan keragaman. Data atau informasi harus ditelusuri 

seluas-luasnya dan sedalam mungkin sesuai dengan keragaman yang ada. Hanya 

dengan cara demikian, penelitian mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti 

secara utuh. 

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif tersebut, maka dalam 

prosedur penyampelan yang terpenting adalah bagaimaan menentukan informasi 

kunci yang menguasai informasi sesuai dengan fokus penelitian, untuk memilih 

sampel, lebih tepat disebut informan, biasa dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) dan bukan secara acak (random sampling).  

Berkaitan dengan pemberlakuan hasil penelitian, penelitian kualitatif 

memberlakukan hasil penelitiannya seuai waktu dan konteks. Hasil penelitian 

bersifat idiographic, hanya berlaku bagi waktu dan konteks tertentu. 

Oleh karena itu, usaha membangun transferabilitas dalam penelitian 

kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas eksternal. 
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Dalam penelitian kualitatif, keteralihan hasil penelitian berlaku bagi konteks yang 

sama. Oleh karena itu, penelitian kualitatif perlu melakukan uraian rinci tentang 

konteks tersebut. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transerabilitas yang 

tinggi apabila pada laporan penelitian memperoleh gambaran dan pemahaman 

yang jelas tentang konteks itu.21 

3. Standar Dependabilitas  

Konsep dependabilitas (ketergantungan) pada dasarnya adalah dapat 

tidaknya suatu penelitian dibuat uji ulang. Istilah tersebut mirip dengan standar 

reliabilitas menurut penelitian kualitatif. Adanya pengecekan atau penilaian 

ketepatan penelitian dalam mengkonseptualisasikan dalam apa yang diteliti 

merupakan cermin hasil kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas 

penelitian.  

Oleh karena itu, penelitian kualitatif memandang bahwa realitas itu terkait 

dengan konteks dan waktu, maka menjadi tidak mungkin melakukan uji ulang 

hasil penelitian sebagai cara pengecekan. 

Meskipun demikian, Guba seperti yang dikutip oleh Pujiyati Suyata 

mengetengahkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam usaha memenuhi 

standar dependabilitas tersebut, antara lain: (1) menggunakan teknik-teknik yang 

dipakai untuk kredibilitas, (2) memakai teknik replikasi bertahap dan (3) 

melakukan audit (pemeriksaan) yang ditangani oleh auditor independent.  

                                                           
21Ibid, h. 241-242 
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Penelitian standar depenabilitas ditempuh dengan mendiskusikan hasil 

penelitian dengan para pembimbing.  

4. Standar Konfirmabilitas  

Penelitian kualitatif dikenal adanya standar objektivitas. Bagi penelitian 

kuantitatif, penelitian yang dilakukan harus memiliki derajat objectivitas yang 

tinggi. Objektivitas disini dimaksudkan sebagai bersifat public, universal dan tidak 

memihak. 

Penelitian kualitatif tidak bisa menggunakan istilah itu, mereka 

menggunakan istilah konfirmabilitas (kepastian). Standar konfirmabili tas disini 

terkait dengan kepastian penilaian. Untuk memenuhi standar tersebut, penelitian 

kualitatif lebih terfokus pada auditor yang memeriksa kualitas dan kepastian hasil 

penelitiannya.22 Konfirmabilitas data ditempuh dengan meminta pembimbing dan 

auditor independent untuk mengecek data dan hasil penelitian. 

F. Tahapan Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Mengkaji berbagai referensi dan hasil-hasil penelitian tentang madrasah, baik 

referensi di luar maupun dalam negeri, serta hasil-hasil penelitian yang terkait 

dengan madrasah.  

b. Menyusun draf proposal. Proposal dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara, dan hanya berisi garis-garis besar rencana yang akan dilakukan. 

                                                           
22Ibid, h. 243 
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Masalah dan tujuan penelitian akan berkembang setelah peneliti terjun ke 

lapangan.  

c. Konsultasi dengan pembimbing. Setelah draf proposal selesai disusun, selanjutnya 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sehingga 

dapat digunakan untuk perbaikan.  

d. Presentasi proposal. Masukan dari pembimbing selanjutnya digunakan untuk 

memperbaiki draf proposal. Setelah draf proposal di perbaiki, selanjutnya di 

presentasikan di depan dewan pembimbing. Melalui presentasi diharapkan di 

peroleh masukan, sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan perbaikan 

proposal. Setelah proposal mendapat persetujuan, proposal siap digunakan sebagai 

panduan peneliti untuk terjun ke lapangan.  

e. Mengurus izin penelitian.  

f. Setelah uji penelitian turun, langkah selanjutnya peneliti memasuki lapangan. Pada 

tahap ini peneliti melakukan grand tour atau frand tour question. Sumber data 

awalnya adalah kepala kantor wilayah Kementrian Agama Bandar Lampung dan 

pemangku Madrasah Aliyah, guru dan karyawan. Selain itu data awal pun 

diperoleh dari Kepala , guru dan masyarakat sekitar. 

g. Setelah memilih madrasah yang menonjol dalam bidang modal sosial sebagai 

lokasi penelitian, peneliti melakukan grand tour question ke Pimpnan Baznas 

Provinsi Lampng, karyawan, muzaki dan mustahik. Dalam grand tour question ini, 

sumber data diminta untuk mengemukakan pemahamannya tentang strategi 
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pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, 

berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011. Selanjutnya 

sumber data juga diminta untuk mengemukakan tentang pelaksanaan strategi 

pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung, 

berdasarkan pasal 24 Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011, berikut 

permasalahan dan upaya untuk mengatasi masalah yang timbul.  

h. Setelah grand tour question dilakukan, langkah selanjutnya peneliti melakukan 

eksplorasi secara terfokus dan terpilih. Dalam tahap ini peneliti ingin mendengar 

dari sumber data terpilih tentang berbagai modal sosial sebagai strategi 

pengembangan madrasah yang dilakukan di beberapa madrasah objek penelitian, 

yang meliputi:  

a) Latar belakang munculnya modal sosial sebagai strategi pengembangan 

madrasah, meliputi faktor pendorong, faktor penghambat dan upaya 

mengatasi masalah yang timbul.  

b) Proses pengelolaannya, meliputi struktur organisasi, bidang usaha dan 

potensi usaha. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, 

keuangan dan atau pembiayaan, sarana dan prasarana dan organisasi 

kelembagaannya. Sumber data yang digunakan disesuaikan dengan materi 

yang akan ditanyakan.  
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c) Pola-pola pemungutan zakat sebagai strategi pemungutan zakat. Pada tahap 

ini peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam dengan metode 

triangulasi (gabungan).  

d) Tahap penelitian berikutnya adalah tahap member check. Hasil pengamatan 

dan wawancara, serta studi dokumentasi yang telah terkumpul, yang sejak 

pengumpulan data telah dilakukan analisis, kemudian dituangkan dalam 

bentuk laporan, didiskusikan kembali kepada sumber-sumber data untuk di 

cek lagi kebenarannya.  

e) Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah melakukan pengujian 

kredibilitas terhadap hasil penelitian. Rencana pengujian dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, member 

check, analisis kasus negatif dan diskusi dengan teman sejawat.  

 



BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 
 
A. Penyajian Data  

1. Latar Belakang Pendirian BAZNAS Provinsi Lampung 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang -Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai 

lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU 

tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah no nstruktural yang bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan 

demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal 

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, 

yaitu: 

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribu sian, dan pendayagunaan zakat; 

dan 
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4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.1 

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki 

kewenangan: 

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 

2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ 

3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.2 

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, 

BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut: 

1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di 

daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA 

Kabupaten/Kota 

2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR -RI. 

3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain 

Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur 

pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan 

Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.3 

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir: 

1) BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun 

                                                           
1 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
2 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
3 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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berturut-turut, yaitu: Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2000, Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil 

memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 

9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh 

sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 

2009, dan Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The 

Best Quality Management dari Karim Business Consulting. 

2) BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik 

untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 

2008. 

3) BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme ” dan “The Best in 

Transparency Management” pada IMZ Award 2011.4 

Latar Belakang Pendirian BAZNAS Provinsi Lampung Sesuai amanah 

Undang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka 

struktur Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat 

kecamatan harus ada. Untuk itu di Provinsi Lampung perlu adanya Badan Amil Zakat 

(BAZNAS) Provinsi Lampung yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. 

BAZNAS Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 8 mei 2016 sesuai dengan Peraturan 

BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten kota . Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dibentuk untuk 

mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak 
                                                           

4 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Provinsi 

Lampung dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan 

pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sebelum BAZNAS Provinsi Lampung 

dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ditangani oleh 

BAZDA Provinsi Lampung.5 

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Provinsi Lampung mengalami 

peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah 

(ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatkan 

pula dana yang disalurkan melalui program- program yang telah di bentuk. 

Arah kebijakan umum BAZNAS Provinsi Lampung mengacu pada peraturan 

perundang-perundang yang berlaku yaitu : 

a. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat  

1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 

tahun 2011 

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 

3) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 

4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 

5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 

b. Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS 

1) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat 

Nasional  
                                                           

5 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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2) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  

3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/568 Tahun 2014 

4) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan 

Pertimbangan Pimpinan BAZNAS  

5) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian 

Rekomendasi Pembentukan LAZ  

6) Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS 

provinsi dan BAZNAS kabupaten kota  

7) Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT 

BAZNAS  

c. Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP  

1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010  

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu 

untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. 

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat 

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.6 

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2009, h. 18 
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masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional 

dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal 

ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan pembinaan, dan pelayanan 

kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat. 

2. Struktur Organisasi Baznas Provinsi Lampung  

 

3. Visi misi organisasi 
 
Visi: Menjadi Badan Zakat Nasional Prov. Lampung yang Amanah, 

Transparan dan Profesional.” 

Misi : 
 

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. 
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2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai 

dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 

3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, 

profesional, dan terintegrasi. 

4. Mewujudkan pusat data zakat nasional. 

5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di 

Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.7 

4. Tujuan dan Sasaran Baznas Provinsi Lampung  
 

a. Tujuan 

1) Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada 

seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintaha n 

Provinsi Lampung. 

2) Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung untuk membayar zakat melalui 

BAZDA Provinsi Lampung yang akan berubah struktur menjadi BAZNAS 

Provinsi Lampung. 

b. Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah pegawai/karyawan yang beragama Islam 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diasumsikan berjumlah 96% 

(7.847 orang) dari 8.174 orang pegawai/karyawan sebagai muzaki.8 

                                                           
7 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
8 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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5. Progam dan Produk BAZNAS Provinsi Lampung 
 

a. Progam BAZNAS 
 

1) Lampung Bertaqwa : 

a) Pembinaan keimanan dan ibadah. 

b) Pengkaderan ulama, da'i dan muballig. 

c) Kegiatan keagamaan yang layaknya dibiayai dengan dana zakat. 

d) Bantuan kebutuhan fukara/masakin untuk Ramadhan dan Idul Fitri. 

2) Lampung Cerdas 

a) Bantuan biaya pendidikan siswa berprestasi dari keluarga fukara/musakin. 

b) Bantuan untuk guru/karyawan honorer yang gajinya tidak cukup. 

3) Lampung Sejahtera 

Bantuan permodalan bagi keluarga fukara/masakin untuk usaha 

produktif. 

4) Lampung Peduli : 

Bantuan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal fukara/masakin. 

Bantuan kepada individu atau lembaga yang tertimpa musibah/bencana. 

5) Lampung Sehat  

Bantuan untuk fukara/masakin yang sakit, jompo, cacat fisik dan mental. 

Bantuan biaya perawatan dan transportasi pasien rumah sakit bagi 

fukara/masakin. 

6) Paket Bantuan9 

                                                           
9 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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b. Produk BAZNAS Provinsi Lampung 

1) Zakat Peternakan 

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari 

peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil 

(unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik 

nisab maupun kadarnya berbeda -beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan 

haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan. 

Syarat Umum : 

a) Sampai Nishab. 

b) Berlalu satu tahun. 

c) Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi. 

d) Digembalakan 

e) Zakat Saham dan Obligasi 

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk 

diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek. Periode Haul : setelah 

dimiliki 1 tahun Nisab : 85 gram emas, Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % 

dari total nilai bruto hal tersebut di atas 

2) Zakat Atas Madu 

Landasan hukum: Dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAWÂ 

berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 

1/10″(HR Daruqutni). Berdasarkan hadits diatas ulama ber beda pendapat: 
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a) Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil 

yang kuat. 

b) Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar 

keumuman ayat dan hadits. 

3) Zakat atas Hasil Produksi Hewani 

a) Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu. 

b) Hal ini berlaku pula pada ternak -ternak piaraan yang memang khusus 

diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan 

c) Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan 

bersih, atau setelah dikurangi biaya -biaya 

d) Diantara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang 

membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual 

susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang 

itu ha rus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada 

akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%). 

 

4) Zakat Emas, Perak dan Uang 

Hadist yang diriwayatkan dari Ali ra, dia berkata, telah bersabda 

Rasulullah saw: 

“Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka 

zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah 
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mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ dinar 

setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali 

sampai cukup masa setahun”. (H.R Abu Daud) 

5) Zakat Perniagaan 

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah “Harta 

Benda Perdagangan” (Arudz al Tijaroh), yakni: Semua yang diperuntukkan 

untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, 

barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, 

dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. 

6) Zakat Hasil Tambang 

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: [Pada 

“rikaz”harta galian, zakatnya seperlima (20%) [HR Bukhori Muslim]. 

a) Zakat Rikaz berbeda dengan zakat Barang Tambang. 

b) Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun 

cair. 

c) Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul. 

d) Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5 % 

e) kecuali ada kemiripan. 

f) Mustahik Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan mustahikkin 

zakat lainnya. 

7) Zakat profesi 
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Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari 

pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai 

syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll. Dari 

berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada 

zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian 

juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan 

dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat 

emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”. 

6. Layanan BAZNAS  
 
 

1. Registrasi NPWZ 

2. Konfirmasi Pembayaran 

3. Jemput Zakat 

4. Rekening BAZNAS Provinsi Lampung 

7. Sistem Pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung 

Standar pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung sebagai berikut: 

a. Setiap awal tahun BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan target 

pengumpulan ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya. 

b. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Provinsi Lampung 

menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara- cara yang harus ditempuh 

dalam pelaksanaannya. 

c. Unit-unit operasional (BAZ tingkat Pemerintah Kotamadya, Kabupaten) 
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melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan 

diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional 

pengumpulan ZIS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan 

kebijaksanaan atasan. 

d. BAZNAS Provinsi Lampung menerima, memonitor dan memberikan 

bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan ZIS di 

Bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada BAZNAS pusat. 

e. Dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, 

BAZNAS provinsi Lampung langsung terjun ke lapangan untuk mencari 

mustahik yang berhak menerima ZIS 

f. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS 

untuk tahun yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Kepala Daerah guna 

memperoleh penetapan lebih lanjut. 

g. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS 

Provinsi Lampung menetapkan kebijaksanaan 

h. pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS 

serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya. 

i. BAZNAS Provinsi Lampung menyalurkan kepada mustahik 
 

j. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 

itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya 

berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah 
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ditetapkan.10 

Pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS, BAZNAS Provinsi 

Lampung melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Pada akhir tahun anggaran mengeluarkan pemberitahuan atau pengumuman 

kepada khalayak ramai, agar para mustahik mengusulkan permintaan bantuan 

(santunan) kepada BAZNAS Provinsi Lampung melalui jalur masing-masing, 

seperti: 

1) BAZ Kecamatan, untuk mustahik taraf Kecamatan. 

2) BAZ Kotamadya, untuk mustahik taraf Kotamadya. 

b. Menerima usulan-usulan dari, UPZ BAZ pada Unit/Satuan Kerja. 

c. Merumuskan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam mendayagunakan uang ZIS, 

sesuai dengan aspirasi/ usulan dari mustahik. 

d. Menetapkan rincian pendistribusian dan penda yagunaan ZIS sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

e. Menyalurkan/membagikan dana ZIS kepada para mustahik. 

f. Memonitor dan membina pemanfaatan ZIS yang diterima oleh mustahik. 

g. Mengevaluasi pendayagunaan ZIS, untuk mengetahui apakah pendistribusian 

telah mencapai sasaran secara optimal, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

umat, khususnya para duafa. 

h. Meningkatkan tertib administrasi11 
 

                                                           
10 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
11 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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8. Strategi Pengelolaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung  

a. Strategi Penghimpunan ZIS 

Untuk memaksimalkan penghimpunan dana ZIS, dilakukanlah beberapa 

upaya, antara lain : 

1) Mensosialisasikan gerakaan sadar zakat, infak, sedekah, dan yang 

sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi 

pemerintahan provinsi Lampung. Cara ini dilakukan melalui berbagai 

media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung yang melibatkan muzaki potensial, maka BAZNAS yang akan 

mensosialisasikan gerakaan sadar zakat, infak dan sedekah sejenisnya 

pada para muzaki potensial tersebut. 

Selain itu, sosialisasi gerakaan sadar zakat, infak dan sedekah, juga 

dilakukan melalui media majelis taklim yang banyak terdapat di 

masyarakat Lampung. Harapannya, masyarakat Lampung menjadi 

tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat 

melalui wadah/tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga 

dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar 

dibandingkan jika muzaki berzakat secara individu. Dengan sokongan 

dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat 

tersebut) yang besar pula. 

2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
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Mengingat banyaknya instansi pemerintahan di Provinsi Lampung 

maka dibentuklah unit pengumpulan zakat di kantor instansi pemerintah. 

Pegawai negeri sipil dan swasta ini merupakan muzaki potensial, oleh 

karena itu disetiap intansi pemerintah dan swasta yang ada di Lampung 

mulailah didirikan unit pengumpul zakat untuk memudahkan muzaki 

dalam menyerahkan dana ZISnya. 

3) Menyediakan Transfer zakat Melalui Rekening 
 

Dari nomer rekening yang disediakan terdapat beberapa muzaki 

yang menyetokan zakat, infak maupun sedekahnya melalui rekening 

kepada BAZNAS Provinsi Lampung, Berikut ini adalah daftar rekening 

resmi Badan Amil Zakat Provinsi Lampung : 

No Nama bank No rekening 

1 

 

380.00.0303109.3 
 

2 

 

35100 99999 

3 

 

0357-01-111111-501 

4 

 

72525 55557 

 

4) Menjemput zakat atau datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi 

Lampung 
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Jemput zakat yakni petugas BAZ mengambil dana zakatnya ke 

rumah atau tempat aghni ya tersebut bekerja dan pada unit 

pengumpul zakat (UPZ). 

5) Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Lampung 
 

Pembenahan diintern yang diwujudkan melalui program kerja 

untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Langkah- langkah 

yang ditempuh BAZNAS antara lain: 

a) Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS provinsi 

lampung, sehingga BAZNAS dapat meningkatkan pola 

pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS 

Provinsi Lampung tiap tahun, sehingga kendala yang 

ada dapat diatasi ditahun berikutnya. 

2) Mengembangkan kajian dan pemahaman hukum 

perzakatan. 

3) Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah 

pendapat umat 

b) Meningkatkan kualitas pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga kualitas pengelolaan BAZNAS meningkat dan 

menjadikan pelayanan BAZNAS kepada masyarakat menjadi 

lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1) Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan 

BAZNAS Provinsi Lampung 

2) Mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan 

BAZNAS kabupaten/UPZ. 

c) Mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZNAS 

meningkat. Hal ini diwujudkan dengan: 

1) Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZNAS 

Provinis Lampung 

2) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZNAS 

Provinsi Lampung 

d) Meningkatkan operasional pengelolaan BAZNAS Provinsi 

Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terbentuk. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan 

BAZNAS Provinsi Lampung dengan merintis 

berdirinya kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan 

mengoptimalkan website Baznas Provinsi Lampung. 

2) Melaksanakan rencana kerja BAZNAS Provinsi 

Lampung dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan 

program kerja yang telah dirumuskan. 
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3) Mengadakan rapat pleno. 
 

e. Menyusun laporan kegiatan BAZNAS Provinsi lampung, sehingga 

laporan BAZ lebih jelas dan kegiatan BAZ lebih terpantau. Hal 

ini dilakukan dengan cara: 

1)Menyusun laporan kinerja kegiatan. 

2)Menyusun laporan kinerja kegiatan 

pertanggungjawaban kegiatan BAZNAS Provinsi 

Lampung. 

f. Mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZNAS, sehingga 

pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

1) Mengumpulkan data muzaki dan mustahik dari UPZ 

yang ada di instansi pemerintah untuk selanjutnya 

mengolahnya menjadi sebuah data yang baik. 

2) Merumuskan pengembangan dan pengolahan dana 

BAZNAS Provinsi Lampung. 

3) Mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan 

BAZNAS Provinsi Lampung dengan melibatkan 

pengelola UPZ instansi 

g. Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga pengelolaan BAZ menjadi lebih baik dan pemahaman 
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masyarakat tentang BAZ meningkat. Hal ini dilakukan dengan 

cara: 

1)Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan 

BAZNAS kepada UPZ instansi 

2)Menerbitkan leaflet pedoman dan spanduk BAZ. 
 

h. Meningkatkan dana BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga 

kualitas pengumpulan dana BAZNAS Provinsi Lampung menjadi 

meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara: 

1) Mengadakan penggalian dana BAZ dan melaporkannya setiap 

bulan. 

2) Membentuk UPZ-UPZ di instansi pemerintah, perusahaan 

swasta, maupun di tengah-tengah masyarakat Provinsi 

Lampung.12 

b. Strategi Pendistribusian ZIS 
 

Dalam pengelolaan dana ZIS, dana dari masyarakat Provinsi Lampung 

yang tidak sedikit jumlahnya, harus mendapatkan perhatian yang serius. 

Pendistribusiannya harus sesuai dengan peruntukkan dan penggolongan. 

Misalnya dana zakat harus dilaporkan secara jelas, prioritas pendistribusiannya 

pada 8 asnaf atau delapan kelompok penerima zakat. 

Dalam rangka pengembangan diri BAZNAS Provinsi Lampung menjadi 

Badan Amil Zakat yang profesional, dengan tingkat kesadaran muzaki yang 
                                                           

12 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
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tinggi serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang 

berlandaskan syariat Islam, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap BAZNAS Provinsi Lampung sehingga dapat menghasilkan dana zakat 

yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat; dilakukanlah beberapa upaya 

dalam usaha pendistribusian dana ZIS, yaitu: 

1. Melakukan Pendistribusian Setiap Bulan 
 

Ketua BAZNAS Provinsi Lampung ataupun petugas 

(pegawai) BAZNAS Provinsi Lampung akan melakukan gerilya 

untuk mensurvei ke lokasi-lokasi dimana dana ZIS akan di salurkan. 

Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan dari dana zakat, infak dan 

sedekah lebih tepat guna dan tepat sasaran.  

2. Melakukan Pendistribusian Masal 
 

Pendistribusian (pentasyarufan) masal ini dilakukan pada 

waktu atau even-even tertentu terutama dibulan suci ramadhan 

menjelang idul fitri yang diberikan kepada mustahik. 

3. Melakukan Pendistribusian Zakat Produktif 
 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan harapan para mustahik yang diberdayakan 

ekonominya, kedepannya dapat menjadi muzaki. Mekanismenya: 

para petugas BAZNAS akan mencari mustahik yang akan di berikan 

dana ZIS itu sendiri s etelah diadakan survei dan dinyatakan layak 

untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk 
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menjalankan usaha tersebut. 

4. Memberikan Beasiswa pendidikan 
 

Beasiswa ini Memberikan bantuan beasiswa studi S-1 dalam 

bentuk biaya hidup (uang makan dan kost) selama maksimum 4 

tahun: 

a. Bagi guru honor aktif yang akan melanjutkan studi ke S-1 

keguruan 

b. Bagi lulusan SMA/MA atau sederajat yang diterima melalui jalur 

non test (PMPAP) untuk semua program studi di : 1. Universitas 

Lampung, 2. IAIN Raden Intan, 3. Perguruan Tinggi Teknokrat, 

4. UMITRA dan 5. Universitas Muhammadiyah Metro. 

Syarat utama adalah fakir miskin dan akan dievaluasi langsung 

oleh tim BAZNAS dan Dewan Pendidikan Propinsi Lampung, 

dengan bentuk pengumuman sebagai berikut melalu Website 

BAZNAS Lampung : 

BAZNAS Propinsi Lampung di : Bank Lampung dengan no 

mor rekening 380.00.0303109.3, Bank Muamalat nomor r ekening 

3510099999, Bank BRI no mor reke nong 0357-01-111111-501, dan 

Bank Syariah Mandiri no mor rekening 7252555557.Total dana awal 

Rp. 425.000.000,- Hamba Allah Rp 19.555.000,-. 

5. Medsitribusikan ZIS untuk program insidental 
 

Kegiatan keagamaan dimasyarakat Provinsi Lampung cukup 
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tinggi. Seringkali warga mengajukan dana ke BAZNAS Provinsi 

Lampung untuk meminta bantuan dana penyelenggaraan kegiatan 

keagamaan tersebut. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Lampung 

tidak menutup pintu untuk kegiatan dakwah islam. Setelah dilakukan 

survei mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dinyatakan 

layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

6. Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Provinsi Lampung 

Pembenahan yang diwujudkan melalui program kerja untuk 

mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS. Antara lain: 

a. Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga pemberdayaan lebih meningkat dan berkembang. Hal 

ini dilakukan dengan cara: 

1) Memberikan pendampingan pelayanan sosial kemanusiaan 

pada masyarakat dan lembaga. 

2) Mengembangkan pemberdayaan pendistribusian dana BAZ 

dengan mengadakan pendampingan pemberdayaan 

peningkatan ekonomi pada masyarakat. 

b.  Melaksanakan distribusi dana ZIS Provinsi Lampung, sehingga 

pendistribusian dana BAZ menjadi lebih baik dan sesuai aturan 

yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara: 
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1) Menerima dan menyeleksi calon mustahik 

2) Mengadakan pendistribusian dana BAZ kepada mayarakat 

dan lembaga masyarakat. 

3) Mencatat pendistribusian dana BAZNAS13 

B. Analisis Data 

1. Pola Pengelolaan Zakat yang di Terapkan BAZNAS Lampung 

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, 

menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar sanggup 

bertahan dan terus berkembang.14
 Untuk mendukung perubahan organisasi tersebut, 

maka diperlukan adanya perubahan individu. Proses menyelaraskan perubahan 

organisasi dengan perubahan individu ini tidaklah mudah. Pemimpin sebagai panutan 

dalam organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas yaitu 

pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, organisasi memerlukan pemimpin yang mampu 

menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan organisasi. Sebagaimana yang di 

terapkan pimpinan BAZNAS terhadap Karyawan. 15  

Pekerjaan karyawan diberikan dengan tenggang waktu/deadline, Pengambilan 

keputusan dengan musyawarah mufakat lebih diutamakan dibanding keputusan 

perseorangan, Karyawan di bimbing agar menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik 

baiknya, karyawan di bombing agar sigap dalam mengerjakan satu tugas ke tugas yang 

                                                           
13 Sri wahyuni, bidang administrasi, SDM dan Umum, wawancara 4 juli 2017 
14 Werther, W.B. dan Davis, Keith Human Resources and Person nel Management. Fourth Ed ition. 

Singapore: McGraw-Hill Book Co. (1992), h. 56 
15 Wawancara dengan p ihak baznas (8-7 -17) 
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lainnya, karyawan harus paham dan mengerti mengenai pekerjaan yang di lakukannya, 

Disiplin waktu adalah hal yang utama bagi karyawan, Karyawan dengan mandiri 

mengerjakan tugas yang ditanggung jawabkan kepadanya, Kerja kelompok/tim lebih 

diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji 

dan diteleti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang sedikit 

dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah masalah menarik 

dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam dunia bisnis, 

gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan 

hidup organisasi. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan 

perekonomian Indonesia yang kurang stabil, hal ini bisa saja menjadi sumber, kendala 

organisasi namun bisa juga menjadi sumber keuntungan organisasi. Kepemimpinan 

yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa bertahan dalam situasi ketidakpastian 

di masa dating.16
 Seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap perubahan, 

mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusianya sehingga 

mampu memaksimalkan kinerja organisasi dan memecahkan masalah dengan tepat. 

Pemimpin yang efektif sanggup mempengaruhi para pengikutnya untuk mempunyai 

optimisme yang lebih besar, rasa percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi 

organisasi.17
 Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban untuk 

                                                           
16 Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., dan Donnelly, J.Jr. (Organisasi dan Manajemen: Perilaku, ruktur, dan 

Proses. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984).h.87 
17 Yukl, A.G. Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia : (Yusuf Udaaya, Jakarta: 
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memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, menggerakkan dan 

mengarahkan seluruh potensi karyawan di lingkungannya agar dapat mewujudkan 

stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitas yang berorientasi pada tujuan 

organisasi. 

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan- kekuatan 

penting yang terkandung dalam individu Setiap individu memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda-beda, Setiap individu memiliki tingkat keahlian yang berbeda-

beda pula.18
 Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman segala potensi yang dimiliki 

oleh individu dan berbagai permasalahan yang dihadapai individu tersebut. Dengan 

melakukan pendekatan tersebut, pemimpin dapat menerapkan segala peraturan dan 

kebijakan organisasi serta melimpahkan tugas dan tanggung jawab dengan tepat. Hal ini 

sejalan dengan usaha untuk menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan. 

Sehingga pemimpin nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaannya serta dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif. 

Pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi- kondisi yang 

merangsang anggota agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Gaya kepemimpinan 

menjadi cermin kemampuan seseorang dalam mempengaruhi individu atau kelompok.19
 

sebagaiamana Pimpinan BAZNAS Lampung mampu menjaga keselarasan antara 

pemenuhan kebutuhan individu dengan pengarahan individu pada tujuan organisasi. 

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan- kekuatan penting 
                                                                                                                                                                     
Penerbit Prenhallindo1998), h.76 

18 Heidrajrahcman dan Husnan Suad ( “Manajemen Personalia”, Yogyakarta, BPFE,2000). h 67 
19 Rivai, Harif, A.. Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap 

Intensi Keluar. Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2001. H.89 
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yang terkandung dalam individu atau kelompok, serta fleksibel dalam cara pendekatan 

yang digunakan demi meningkatkan kinerja seluruh organisasinya.20  

Gaya kepemimpinan dalam BAZNAS merupakan hal penting karena dalam 

menjalankan sebuah organisasi modern yang menghendaki adanya demokratisasi dalam 

pelaksanaan kerja dan kepemimpinan perusahaan agar mampu mengelola ZIS dengan 

efektif. Gaya kepemimpinan adalah suatu seni mengerahkan segala sumber daya yang 

dimiliki dalam upaya mencapai tujuan dengan setrategi yang disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan. Akibat yang mungkin timbul dari adanya gaya kepemimpinan yang 

buruk adalah penurunan kinerja karyawan yang akan membawa dampak kepada 

penurunan kinerja total perusahaan. 

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya 

dalam memimpin.21
 Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk 

tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat 

yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan 

pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan.22
 

Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. 

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan 

                                                           
20 Robbins, S.P. Perilaku Organisasi, Jilid I, Edisi 9 (Indonesia), PT. IndeksKelompok Gramedia, 

Jakarta. 2003. h. 34 
21 Ibid. h. 78 
22Flippo, Edwin B. Masud Moh (alih bahasa),Manajemen Personalia. Edisi Keenam. Jilid 

Kedua.(Jakarta: Erlangga. 1990).h. 23 
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tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.23 Sedangkan 

menurut Tjiptono gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin 

dalam berinteraksi dengan bawahannya.24  

Hasil dari wawancara dan observasi peneliti menemukan Kepemimpinan 

BAZNAS Pemimpin menjalin hubungan non formal kepada karyawan, Setiap 

pengambilan keputusan karyawan selalu dilibatkan, Pemimpin memberikan tugas yang 

menantang untuk dikerjakan, Pemimpin meyakinkan karyawan bahwa karyawan 

mampu menyelesaikan tugas, Ada tuntutan oleh organisasi untuk melakukan inovasi 

dan pengambilan resiko pada setiap pekerjaan, ketelitian dan kecermatan dalam 

pekerjaan yang di lakukan, Dalam mengambil keputusan, organisasi selalu 

mempertimbangkan dampak keputusan tersebut kepada karyawan. Kerja kelompok/tim 

lebih diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan.25 

Menurut Alberto kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga 

berpengaruh signifikan terhadap learning organisasi.26
 Temuan ini memberikan indikasi 

bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga 

adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. Begitu juga baznas lampung 

yang mana pimpinan mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan 

kebijakan terkait organisasi, Atasan mengkomunikasikan hasil kinerja ke bawahannya, 

                                                           
23 Ibid. h.56 
24 Ibid. h. 78 
25 Wawancara dengan Ibu Rita linda selaku petugas harian 
26 Utomo,K.W “Kecenderungan Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional, dan Hubungannya 

Dengan Organizational Citizenship Behavior, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja”.( Journal Riset 
Ekonomi dan Manajemen. Surabaya. 2002)Vol. 2. No. 2. h. 34-52. 
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Karyawan dengan mudah dapat melakukan hubungan komunikasi dengan atasan, Setiap 

kendala pekerjaan yang terjadi kar yawan mengkomunikasikan kepada atasan, kar 

yawan percaya terhadap rekan kerjanya dalam mengerjakan pekerjaan, dengan rekan 

kerja, kordinasi dan kerjasama terhadap pekerjaan dapat dengan mudah terbentuk, 

Perbedaan divisi dan jabatan tidak menjadi penghalang bagi dalam memperoleh 

informasi, kar yawan memperca yai informasi yang diberikan secara pribadi kepadanya, 

Pimpinan selalu memberikan penggarahan atas setiap pekerjaan yang diberikan. 

Pemimpin haruslah menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan kelompok dan organisasi yang ia pimpin, untuk memastikan tujuan 

kelompok dan organisasi tercapai sesuai dengan harapan kelompok atau organisasi. 

Pemimpin yang merupakan ujung tombak dari sebuah organisasi haruslah di isi dengan 

orang yang tepat pada waktu yang tepat jika tidak maka organisasi akan sulit sekali 

mencapai tujuan yang telah di tentukan, gaya kepemimpinan yang di terapkan haruslah 

mendukung perkembangan organisasi dan memacu produktivitas kinerja bawahannya. 

Dari data wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pimpinan BAZNAS 

Provinsi Lampung memimpin organisasi BAZNAS bersamaan memipin organisasi-

organisasi lain, ketua BAZNAS provinsi Lampung menjabat sebagai ketua Dewan 

pendidikan Lampung dan Ketua organisasi-organisasi lain dan aktif dalam 32 organisasi 

tutur Ibu Rita linda selaku pelaksana harian dan wakil-wakil ketua BAZNAS juga aktif 

dalam kegiatan di luar BAZNAS sebagaimana bapak Absor wakil ketua 1 yang juga 

merupakan dosen, waka 2 bapak Burlian adalah juga pengusahan, dan waka 3 bapak 

Afif merupakan pensiunan pimpinan PT.Gunung Madu, karena kesibukan beliau-beliau 
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maka tidak bisa selalu stay di tempat dan terkadang ketua BAZNAS mendelegasikan 

tugas kepada bawahan yang lain contoh seperti saat rapat dengan FOZ (Forum 

Organisasi Zakat) Lampung tentang pengelolaan zakat di Lampung, namun di sela-sela 

kesibukan ketua BAZNAS lampung mengontrol dan mengamati perkembangan 

organisasi melalui rapat-rapat yang di adakan kurang lebih 1 sampai 2 kali dalam satu 

bulan, di dalam rapat ini ketua BAZNAS mendengarkan masukan dari para bawahannya 

dan memberikan tugas dan arahan-arahan kepada para bawahannya agar para 

bawahannya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal. 

Berdasarkan hal ini maka peneliti menyimpulkan gaya Kepemimpinan yang di 

terapkan oleh ketua BAZNAS Provinsi Lampung adalah tipe demokratis yang Amanah 

dimana pimpinan berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada 

pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik 

antara karyawan. 

 

2. Strategi BAZNAS Provinsi Lampung dalam Pengelolaan ZIS 

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri 

berasal dari kata dasar (masdar) zaka> yang berarti tumbuh, berkah , bersih dan baik. 

Sesuatu itu zaka> berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zaka> berarti orang 

itu baik. 

Kata amwal jamak dari kata mal yang dapat diartikan segala sesuatu yang 

diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya 

kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang 
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yang dimiliki dan disimpan.27 

Sedangkan zakat mall secara istilah berarti sebagian harta yang disisihkan oleh 

seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.28
 Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan 

dengan cara petugas (a>mil) mengambil zakat dari para muzakki atau muzakki sendiri 

menyerahkan secara langsung zakatnya kepada Bait al-Mal, lalu oleh para petugasnya 

didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam asnaf tsamaniyah (delapan 

golongan yang berhak menerima zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana 

namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh 

faktor manusiannya (SDM), karena amil pada waktu itu adalah orang yang jujur, 

amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah 

memberikannya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. 

Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.29 

Dengan demikian, petugas memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. 

Petugas adalah orang-orang pilihan yang memiliki sifat jujur, amanah, akuntabel atau 

terpercaya dan harus memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. 

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat 

merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk 

dialokasikan kepada si miskin. Menurut Yusuf al- Qaradhawi, tujuan zakat adalah:18 

a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir 
                                                           

27 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Rosyda Karya, 2003),h. 89 
28 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
29 Ardi sucipto. Op-cit h.78 
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b. Zakat mendidik berinfak dan memberi 

c. Berakhlak dengan Allah 

d. Zakat merupakan manisfestasi syukur atas nikmat Allah 

e. Zakat mengobati dari cinta dunia 

f. Zakat mengembankan kekayaan batin 

g. Zakat mensucikan harta 

h. Zakat mengembangkan harta30 

Zakat merupakan tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan sosial ini tidak 

dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan 

dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah 

menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat. 

Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat 

memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.31 

Untuk memudahkan analisis maka pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi 

Lampung di uraiakan sebagai berikut: 

a. Strategi Penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang 

melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS 

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

                                                           
30 Ibid., h. 67 
31 Ibid., h. 877. 
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bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk 

mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 

Islam memiliki pandangan terhadap harta berdasarkan fakta atau kenyataan. 

Di satu sisi harta merupakan urat nadi kehidupan dan tiang tengah organisasi 

perorangan dan masyarakat.32
 Sendi-sendi Islam tersusun dan ditegakkan atas lima 

dasar, yang salah satunya adalah menunaikan zakat. Di samping itu, zakat juga 

merupakan ibadah yang bertalian dengan harta dimana agama Islam menuntut 

supaya umatnya yang mampu menolong yang miskin. Zakat adalah ibadah. 

Keberadaan zakat dalam rukun Islam adalah sebagai rukun ibadah. 

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul 

dewasa ini. Adapun istilah ulama‟ salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi 

biasanya disebut dengan al- mal al- mustafad33. yang termasuk dalam kategori 

zakat al-mal al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat 

yang dijalani seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain- 

lain. Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima 

pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan 

seorang dokter, kadang-kadang waktu tertentu seperti advokat dan kontraktor serta 

penjahit atau sebangsanya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu 

                                                           
32 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid ke-2, penerjemah Noer Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 

h. 4. 
33 Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press,2008), h.133. 
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atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, 

lalu bagaimana menentukan penghasilan mereka itu.34 

Guru- guru seperti Abdur Rahman Hasan Muhammad Abu Zahrah dan 

Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya 

tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, menurut mereka pencarian dan 

profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab Ceramah 

mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: 

"Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup 

senis}ab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan 

Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup 

tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah dapat 

menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk 

mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang 

terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun 

tersebut.35 Berdasar hal itu, dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber 

zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, 

dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat." "Dan karena Islam mempunyai ukuran 

bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya-yaitu Junaih emas menurut ukuran Junaih 

Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena 

kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan 

                                                           
34 Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, cet. ke- 11; (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia,2010), h.482 
35 Ibid., h. 460 
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orang miskin penerima zakat.  

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah nisab itu 

cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan 

tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil 

penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa 

yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan 

tersebut." Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, "Penghasilan dan profesi, 

tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai 

penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang 

yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, 

bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa 

persyaratan setahun.36 

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib 

dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nis}ab. Hal itu sesuai dengan apa 

yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang 

penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak 

cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat 

sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.37 Di samping itu, juga berdasarkan 

pada tujuan yang disyari‟atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan 

mengembangkan harta serta menolong para mustahiq, zakat profesi juga 

                                                           
36 Ibid., h. 460. 
37 Ibid., h. 461 
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mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. 

Dalam menentukan tradiksi nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat 

profesi, hal ini sangat tergantung kepada qiyas yang dilakukan. Pertama jika 

dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu 

pengeluarannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. 

Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu 

mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.38 

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini Bazda, 

harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan sekala prioritas yang 

telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para 

mustahik sebagaiman tergambar dalam surah at- Taubah ayat 60 antara lain 

sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua kelompok amil (petugas zakat), 

ketiga kelompok muallaf, keempat dalam memerdekakan budak belian, kelima 

kelompok gharimin, keenam dalam jalan Allah (fi sabilillah) dan ketujuh ibnu 

sabil. 

Untuk memaksimalkan penghimpunan dana ZIS, baznas lampung 

melakukan upaya, antara lain : 

1) Mensosialisasikan gerakaan sadar zakat, infak, sedekah, dan yang 

sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi 

pemerintahan provinsi Lampung. Cara ini dilakukan melalui berbagai 

media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan Pemerintah 
                                                           

38 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96 
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Provinsi Lampung yang melibatkan muzaki potensial, maka BAZNAS 

yang akan mensosialisasikan gerakaan sadar zakat, infak dan sedekah 

sejenisnya pada para muzaki potensial tersebut. Selain itu, sosialisasi 

gerakaan sadar zakat, infak dan sedekah, juga dilakukan melalui 

media majelis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Lampung. 

Harapannya, masyarakat Lampung menjadi tergugah untuk bersama-

sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah/tempat yang 

telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana 

yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzaki 

berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, 

maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar 

pula. 

2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
 

Mengingat banyaknya instansi pemerintahan di Provinsi 

Lampung maka dibentuklah unit pengumpulan zakat di kantor 

instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil dan swasta ini merupakan 

muzaki potensial, oleh karena itu disetiap intansi pemerintah dan 

swasta yang ada di Lampung mulailah didirikan unit pengumpul 

zakat untuk memudahkan muzaki dalam menyerahkan dana ZISnya. 

3) Menyediakan Transfer zakat Melalui Rekening 
 

Dari nomer rekening yang disediakan terdapat beberapa muzaki 
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yang menyetokan zakat, infak maupun sedekahnya melalui rekening 

kepada BAZNAS Provinsi Lampung. 

4) Menjemput zakat atau datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi 

Lampung. Jemput zakat yakni petugas BAZ mengambil dana 

zakatnya ke rumah atau tempat aghniya tersebut bekerja dan pada 

unit pengumpul zakat (UPZ). 

5) Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Lampung 
 

Pembenahan diintern yang diwujudkan melalui program kerja 

untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Langkah- langkah 

yang ditempuh BAZNAS antara lain: 

a) Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS provinsi lampung, 

sehingga BAZNAS dapat meningkatkan pola pelayanannya 

kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS Provinsi 

Lampung tiap tahun, sehingga kendala yang ada dapat diatasi 

ditahun berikutnya. 

2. Mengembangkan kajian dan pemahaman hukum perzakatan. 

3. Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah pendapat 

umat 

b) Meningkatkan kualitas pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga kualitas pengelolaan BAZNAS meningkat dan 
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menjadikan pelayanan BAZNAS kepada masyarakat menjadi 

lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan 

BAZNAS Provinsi Lampung 

2. Mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan 

BAZNAS kabupaten/UPZ. 

c) Mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga 

kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZNAS meningkat. Hal ini 

diwujudkan dengan: 

1. Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZNAS 

Provinis Lampung 

2. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZNAS 

Provinsi Lampung 

d) Meningkatkan operasional pengelolaan BAZNAS Provinsi 

Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terbentuk. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan BAZNAS 

Provinsi Lampung dengan merintis berdirinya kantor 

BAZNAS Provinsi Lampung dan mengoptimalkan website 

Baznas Provinsi Lampung. 

2. Melaksanakan rencana kerja BAZNAS Provinsi Lampung 
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dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja yang 

telah dirumuskan. 

3. Mengadakan rapat pleno. 
 

e) Menyusun laporan kegiatan BAZNAS Provinsi lampung, sehingga 

laporan BAZ lebih jelas dan kegiatan BAZ lebih terpantau. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

1. Menyusun laporan kinerja kegiatan. 

2. Menyusun laporan kinerja kegiatan pertanggungjawaban 

kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung. 

f) Mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZNAS, sehingga 

pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

1. Mengumpulkan data muzaki dan mustahik dari UPZ yang ada 

di instansi pemerintah untuk selanjutnya mengolahnya 

menjadi sebuah data yang baik. 

2. Merumuskan pengembangan dan pengolahan dana BAZNAS 

Provinsi Lampung 

3. Mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan BAZNAS 

Provinsi Lampung dengan melibatkan pengelola UPZ instansi 

g) Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga pengelolaan BAZ menjadi lebih baik dan pemahaman 
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masyarakat tentang BAZ meningkat. Hal ini dilakukan dengan 

cara: 

1. Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan 

BAZNAS kepada UPZ instansi 

2. Menerbitkan leaflet pedoman dan spanduk BAZ. 

h) Meningkatkan dana BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kualitas 

pengumpulan dana BAZNAS Provinsi Lampung menjadi 

meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara: 

1. Mengadakan penggalian dana BAZ dan melaporkannya setiap 

bulan. 

2. Membentuk UPZ-UPZ di instansi pemerintah, perusahaan 

swasta, maupun di tengah-tengah masyarakat Provinsi 

Lampung. 

Sedangkan hukum Islam memerintahkan agar „amil memungut zakat untuk 

mensucikan harta benda muzaki. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Lampung 

melalui UPZ yang telah dibentuknya mengharuskan memungut zakat dari para 

muzaki. Dari strategi penghimpunan dana ZIS yang dilaksanakan, terlihat kekuatan 

yang sangat besar apabila hal itu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh. Dengan 

adanya UPZ yang dibentuk, maka penghimpunan zakat menjadi semakin mudah. 

Data yang diperoleh di Badan Amil Zakat provinsi Lampung dapat dianalisis 

bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 
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Provinsi Lampung telah sesuai dengan Hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Lampung melalui UPZ yang telah 

dibentuk sudah mampu mengumpulkan dana ZIS dari para muzaki yang ada di 

UPZ masing-masing.  

Standar pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung sebagai berikut : 

Setiap awal tahun BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan target pengumpulan 

ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya, Berdasarkan target dan strategi 

tersebut, BAZNAS Provinsi Lampung menyusun rencana dan program kerja, 

termasuk cara- cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya, Unit-unit 

operasional (BAZ tingkat Pemerintah Kotamadya, Kabupaten) melaksanakan 

rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan 

bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan ZIS sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. BAZNAS 

Provinsi Lampung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang 

diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan ZIS di Bank dan 

melaporkan penyimpanan tersebut kepada BAZNAS pusat Dalam rangka 

pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, BAZNAS provinsi 

Lampung langsung terjun ke lapangan untuk mencari mustahik yang berhak 

menerima ZIS Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan 

pendayagunaan ZIS untuk tahun yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada 

Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut, Berdasarkan ketetapan 



168 
 

 

kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Lampung 

menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan 

hasil pengumpulan ZIS serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak 

menerimanya, BAZNAS Provinsi Lampung menyalurkan kepada mustahik, 

Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu 

dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan 

kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan. 

Namun belum semua instasi mempunyai UPZ, terbukti pada bulan juni 2016 

instasi yang belum mempunyai UPZ, Sebagaimana kita ketahui syarat wajib zakat 

salah satunya yaitu mencapai nisab, apabila harta tersebut belum mencapai nisab 

maka harta tersebut belum wajib dizakati, namun harta tersebut boleh 

disedekahkan maupun diinfakkan. 

Dari strategi yang sudah berjalan khusus untuk st rategi jemput zakat ini 

perlu lebih dikembangkan karena strategi jemput zakat ini sangat berpontensi 

untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS. Selama ini BAZNAS masih pasif 

menunggu dana zakat yang di setor oleh para UPZ kepada BAZNAS Provinsi 

Lampung, Untuk muzaki di luar PNS juga harus dijalin hubungan yang baik 

dengan BAZNAS Provinsi Lampung, selain mengenalkan BAZNAS provinsi 

Lampung juga mempercayakan dana ZIS nya pada BAZNAS Provinsi Lampung. 

Untuk meyakinkan muzaki tersebut perlu diterapkan strategi sebagai 

berikut: 
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a) Mengupdate dan mensosialisasikan website BAZNAS provinsi Lampung 

pada masyarakat 

b) Amil mencari dan mendata muzaki 

c) Mendatangi rumah muzaki 

d) Mengenalkan dan mensosialisasikan strategi Provinsi Lampung 

e) Memberikan informasi mengenai kinerja BAZNAS Provinsi Lampung 

f) Memberikan informasi kemana arah pendistribusian dana ZIS di ikut 

sertakan dalam pendistribusian dana ZIS 

g) Memberikan laporan keuangan ZIS 

Dari strategi di atas hubungan muzaki di luar PNS terhadap BAZNAS 

provinsi Lampung akan terjalin lebih harmonis, karena muzaki tahu kemana 

dananya ZISnya didistribusikan. Dengan demikian kepercayaan muzaki terhadap 

BAZ akan lebih meningkat. 

b. Analisis Strategi Pendistribusian ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung 

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian atau 

penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian 

kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan 

distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada 

pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.39 

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. 

Produsen berarti orang yang melakukan proses produksi. Sedangkan konsumen 
                                                           

39 W.H.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1991)cet. Ke-7, h. 
269 
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adalah orang yang memakai hasil dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan 

orang yang melakukan penyaluran disebut distributor. Selain itu, distribusi sebagai 

kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi agar barang 

atau jasa sampai tepat kepada konsumen sehingga kegunaan barang atau jasa 

tersebut akan maksimal. 

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Menejemen Pemasaran distribusi 

adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses 

untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau 

mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.40
 Pendistribusian zakat adalah 

suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya 

menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq 

sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat 

dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk 

kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat 

disalurkan untuk kegiatan produktif. 

Dalam rangka pengembangan diri BAZNAS Provinsi Lampung menjadi 

Badan Amil Zakat yang profesional, dengan tingkat kesadaran muzaki yang tinggi 

serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang berlandaskan 

syariat Islam, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

BAZNAS Provinsi Lampung sehingga dapat menghasilkan dana zakat yang 

optimal untuk kesejahteraan masyarakat; dilakukanlah beberapa upaya dalam 

                                                           
40 DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1990) cet ke-3, h.308. 
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usaha pendistribusian dana ZIS, yaitu: 

1) Melakukan Pendistribusian Setiap Bulan 

Ketua BAZNAS Provinsi Lampung ataupun petugas (pegawai) 

BAZNAS Provinsi Lampung akan melakukan gerilya untuk mensurvei ke 

lokasi-lokasi dimana dana ZIS akan di salurkan. Hal tersebut dimaksudkan 

agar bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah lebih tepat guna dan tepat 

sasaran. 

2) Melakukan Pendistribusian Masal 
 

Pendistribusian (pentasyarufan) masal ini dilakukan pada waktu atau 

even-even tertentu terutama dibul an suci ramadhan menjelang idul fitri 

yang diberikan kepada mustahik. 

3) Melakukan Pendistribusian Zakat Produktif 
 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dengan harapan para mustahik yang diberdayakan ekonominya, 

kedepannya dapat menjadi muzaki. Mekanismenya: para petugas BAZNAS 

akan mencari mustahik yang akan di berikan dana ZIS itu sendiri setelah 

diadakan survei dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS 

dapat disalurkan untuk menjalankan usaha tersebut. 

4) Memberikan Beasiswa pendidikan 
 

Beasiswa ini Memberikan bantuan beasiswa studi S-1 dalam bentuk 

biaya hidup (uang makan dan kost) selama maksimum 4 tahun: 

a) Bagi guru honor aktif yang akan melanjutkan studi ke S-1 keguruan 
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b) Bagi lulusan SMA/MA atau sederajat yang diterima melalui jalur 

non test (PMPAP) untuk semua program studi di :Universitas 

Lampung, IAIN Raden Intan, Perguruan Tinggi Teknokrat, 

UMITRA dan Universitas Muhammadiyah Metro 

Syarat utama adalah fakir miskin dan akan dievaluasi langsung 

oleh tim BAZNAS dan Dewan Pendidikan Propinsi Lampung 

5) Medsitribusikan ZIS untuk Program Insidental 

Kegiatan keagamaan dimasyarakat Provinsi Lampung cukup 

tinggi. Seringkali warga mengajukan dana ke BAZNAS Provinsi Lampung 

untuk meminta bantuan dana penyelenggaraan kegiatan keagamaan 

tersebut. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Lampung tidak menutup pintu 

untuk kegiatan dakwah islam. Setelah dilakukan survei mengenai kegiatan 

yang akan dilaksanakan, dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana 

ZIS dapat disalurkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

6) Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Provinsi Lampung 

Pembenahan yang diwujudkan melalui program kerja untuk 

mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS. Antara lain: 

a) Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Provinsi Lampung, 

sehingga pemberdayaan lebih meningkat dan berkembang. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 1.Memberikan pendampingan pelayanan 

sosial kemanusiaan pada masyarakat dan lembaga dan 2. 
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Mengembangkan pemberdayaan pendistribusian dana BAZ dengan 

mengadakan pendampingan pemberdayaan peningkatan ekonomi 

pada masyarakat. 

b) Melaksanakan distribusi dana ZIS Provinsi Lampung, sehingga 

pendistribusian dana BAZ menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang 

berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara:1. . Menerima dan menyeleksi 

calon mustahik, 2. Mengadakan pendistribusian dana BAZ kepada 

mayarakat dan lembaga masyarakat dan 3. Mencatat pendistribusian 

dana BAZNAS 

Zakat produktif merupakan terobosan baru. Zakat yang sebelumnya 

diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi zakat 

produktif yang notabenenya lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan 

kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.41 Secara 

umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. 

Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. 

Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini 

kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang 

artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan 

konsumtif.42
 Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan 

pendistribusian Zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan 

                                                           
41 Didin Hafiduddin, op-cit. h. 2. 
42 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 63 
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yang sehat,sehinga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf al-Qaradhawi 

dalam bukunya Manajemen Zakat Professional ada beberapa cara untuk 

mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu: 

a) Pola Pendistribusian Produktif yaitu pola pendistribusian dana zakat 

kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan 

aktifitas suatu usaha atau bisnis. 

b) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahiq di masing-

masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain, 

sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah. 

c) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap 

semua golongan yang telah dijanjikan sebaga mustahiq oleh Allah dan 

Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan 

mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan 

mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam 

yang tertinggi. 

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang 

perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya 

membantu dan menumbuhkan kehiduan ekonomi yang miskin, sehingga 

keadaan si miskin dapat diperbaiki.43
 Sedangkan menurut Syauqi Ismail 

Syahhatih dalam bukunya al-Zakat, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan 

sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan 

                                                           
43 Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), h. 200-201 
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individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat 

merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.44
 Dalam 

Al-Qur’an sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat At-Taubah ayat 60, 

Allah menjelaskan tentang para penerima zakat: 

                               

                       

        

Artinya : Sesungguhnya zakat -zakat itu, hanyalah untuk orang - orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus -pengurus zakat, Para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana(At-taubah:60) 

 
Dari seluruh penduduk lampung terdapat 14,8 % yang masuk dalam 

kategori miskin . Data tersebut di ungkapkan oleh ketua BAZNAS 

Provinsi Lampung, saat halal bihalal dan silaturahmi bersama tokoh 

agama, Tokoh adat, tokoh masyarakat dan cendekiawan bersama kapolda 

di training center PT. GGPC.45 

Dari sinilah tugas penting amil zakat dalam pendistribusian dana 

ZIS. Dengan dana yang ada sebaik mungkin harus bisa diditrisbusikan 

secara merata. 

                                                           
44 Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat dalam Dunia Modern, alih bahasa Ansari Uma (Jakarta: 

Pustaka dian) h. 9 
45 Baznas lampung. Or g 7 -17 -2017 
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Program pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung 

telah berjalan dengan baik. Dengan dana yang terhimpun BAZNAS 

Provinsi Lampung mampu menunjukan keeksisannya dalam mengelola 

dana ZIS yang terkumpul. Dalam pendistribusian pun BAZNAS Provinsi 

Lampung merumuskan suatu cara agar kedepannya dana ZIS yang dapat 

dihimpun menjadi lebih maksimal. 

Untuk mewujudkan harapan masyarakat fakir dan miskin yang akan 

mendirikan sebuah usaha, BAZNAS provinsi Lampung berusaha 

membantu dan mendampingi kegiatan usaha tersebut melalui program 

zakat produktif. Dengan usaha yang dilakukannya sendiri sedangkan 

modalnya melalui dana ZIS dari BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu 

untuk membantu dakwah Islam, BAZNAS provinsi Lampung juga 

berusaha untuk lebih teliti dalam menyalurkan zakat para muzaki dengan 

terjun langsung kemasyarakat mencari dan meneliti para mustahik yang 

memang benar-benar berhak mendapatkan ZIS dari para muzaki yang 

telah di amanahkan, dan menolak proposal -proposal permintaan dana 

untuk menghindari tidak tepatnya ZIS yang di salurkan. 

3. Analisis Implementasi UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat  

Sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan zakat telah menjadi r uang ijtihad 

yang luas, berbasis maslahah. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa 

memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan 
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menimbulkan diskursus yang tajam di antara para fuqaha yang terekam dalam kajian 

fikih klasik. 

 Pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat merupakan 

salah satu hasil ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini. Ijtihad dalam bidang 

zakat, telah dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. 

Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat Islam yang selalu 

terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi; produksi, distribusi dan konsumsi, baik 

dalam wacana global maupun lokal. 

Sesuai tujuan besar pengelolan zakat sebagaimana yang diamanahkan UU 

No.23/2011, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 

dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan46, maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk 

diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang zakat agar 

tujuan tersebut dapat terealisasi secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan. 

a. Peran dan Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat 

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan 

dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat 

adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat 

tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi 

“yang ber maslahat dan berkeadilan” terkait pengelolaan zakat agar masing-masing 

organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-
                                                           

46 Lihat Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
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sendiri.47 Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan 

bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan muzaki kepada organisasi 

pengelola zakat tersebut. 

Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 serta beberapa 

peraturan terkait lainnya48, membawa angin seg ar dunia perzakatan di Indonesia. 

Dengan regulasi ini fiqh al-zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan 

dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. 

Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam 

pembangunan zakat. Di antara pelajaran penting dari negara-negara yang sudah 

relatif maju dalam pengelolaan zakatnya, terutama dari penghimpunan zakatnya 

seperti Malaysia, Arab Saudi, adalah karena dukungan pemerintah dan regulasi yang 

memadai. Karena itu pula, semua elemen termasuk di dalamnya kalangan ulama dan 

akademisi bahkan politisi, wajib senantiasa mendorong terciptanya regulasi yang 

pro terhadap pertumbuhan zakat secara nasional. 

Pasca era reformasi, lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang di 

                                                           
47 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 94 
48 Hingga saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, diantaranya; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pengurang Pajak dari Zakat atau Sumbangan 
Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat, dan PMA Nomor 5 Tahun 2014 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 
D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 
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Indonesia, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang 

dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Agar badan 

yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan masyarakat yang diberi 

otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah dimaksud dapat menampilkan kerja 

prima dalam pengelolaan zakat dengan orientasi pemberdayaan ekonomi umat, 

diperlukan intervensi peran negara yang menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi.49 

UU No. 23/2011 adalah bentuk peng-qanun- an syariah ke dalam hukum 

positif sekaligus upaya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan zakat 

nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan 

dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, UU No. 

23/2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fikih, yang tidak 

tertampung dalam UU No.38/1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikasi 

                                                           
49 Melalui UU No. 23/2011 telah meng amanahkah peran dan keterlibatan negara dalam bentuk 

legitimasi strukturisasi dan koordinasi organisasi (pasal 5 ayat 1 dan 3 dan pasal 15 ayat 2, 3 dan 4), kontrol 
pengelolaan (pasal 7 ayat 3 dan pasal 18 ayat 1 dan 2), penganggaran biaya operasional (pasal 30 dan 31), dan 
pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi, sosialisasi dan edukasi (pasal 34 ayat 1, 2 dan 3). Ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut, ter masuk juga beberapa pasal lain yang mengatur mekanisme 
kelembagaan, memicu protes dan ketidakpuasan sebagian kalangan, terutama dari organisasi pengelola zakat 
swasta (LAZ), yang merasa dianaktirikan oleh negara. Regulasi tersebut dinilai sebagai upaya melemahkan atau 
mensubordinasikan LAZ, sebag ai sesama pengelola zakat disamping BAZNAS. Sentralisasi pengelolaan zakat 
yang dinilai sebagian kalangan tersebut justru akan menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Undang-undang ini 
juga dianggap belum mengakomodasi prinsip keadilan dan demokratisasi hak-hak sipil, bahkan UU ini juga dinilai 
sebagai upaya kriminalisasi LAZ dan amil tradisional. Namun pihak pemerintah memberikan argumentasi sang g 
ahan, bahwa mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan tersebut justru ditujukan untuk memenuhi prinsip 
responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi, yaitu menjamin kepastian hukum LAZ sekaligus menghilangkan 
keraguan masyarakat terhadap LAZ. Adapun ketentuan pidana yang juga diatur dalam UU tersebut bertujuan 
untuk menegakkan ketentuan norma larangan, bukan dalam rangka mengkriminalisasi LAZ dan amil tradisional. 
Baca lebih lanjut; Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 168-182. 
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pengelolaan zakat.50 

Zakat adalah ibadah mahdah dengan kedudukan yang khusus dalam Islam, 

yaitu sesuai Alquran QS. al-Taubah/9: 103; “khuz min amwalihim”, maka otoritas 

pengumpul zakat adalah pemerintah. Dengan demikian, mengabaikan peran negara 

dalam pengelolaan zakat bertentangan dengan Alquran. Di samping itu, keamanan 

dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola oleh lembaga yang memiliki otoritas 

dan kepastian hukum. 

Pengelolaan zakat yang kini berjalan adalah liberal, dimana siapa pun dapat 

mengelola zakat sebebas-bebasnya tanpa tata kelola yang baik, sehingga kehadiran 

UU No.23/2011 adalah sudah tepat dalam rangka mencegah liberalisasi pengelolaan 

zakat dan menegakkan tata kelola zakat nasional. UU No.23/2011 masih bersifat 

koordinasi, seharusnya arahnya menuju sentralisasi penuh, khususnya dalam 

pengumpulan. Jika spirit ini dilemahkan, sebagaimana yang digugat sebagian 

kalangan, maka pengelolaan zakat akan beralih kepada spirit liberalisasi di mana 

pelaksanaannya bisa diserahkan kepada siapa saja, termasuk pihak asing. 

Dalam rangka mengoptimalisasikan potensi zakat nasional yang sebelum 

banyak tergali , dibutuhkan pelengkap berupa pendekatan top down yang memiliki 

kekuatan inter vensi. UU No.23/2011 memberi penguatan kepada zakat di mana 

negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional. Peran negara yang 

semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk integrasi zakat dalam kebijakan negara, khususnya kebijakan fiskal 
                                                           

50 Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang IV Perkara No, 86/PUU-X/2012”, 17 Oktober 2012, h. 5-7. 
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dan penanggulangan kemiskinan. 

b. Reposisi Zakat sebagai Kewajiban Hukum Publik 

Kehidupan beragama memiliki dua ranah, yaitu ranah batin yang bersifat 

personal (forum internum) dan ranah pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki relasi sosial (forum exter num). Zakat 

berada di forum externum, karena itu negara secara konstitusional berwenang 

untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan zakat sehingga dana zakat 

tersalurkan kepada mereka yang berhak secara efektif dan efesien. 

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu ‘ain. Perintah zakat 

sama pentingnya dengan shalat. Namun kenyataannya rukun Islam ketiga ini 

belum berjalan sesuai harapan. Zakat belum bisa dijadikan salah satu alternatif 

bagi kebijakan fiskal yang bisa menyangga kehidupan perekonomian. Banyak hal 

yang perlu ditata ulang terkait paradigma lama manajemen zakat di Indonesia yang 

masih menganut cara-cara lama, diantaranya dari sisi regulasi dan perundangan, 

paradigma lama masih menganut prinsip tatawu’i bukan ijbari.51 

Secara umum dari segi regulasi, sifat pengelolaan zakat di masyarakat 

muslim kontemporer dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, pertama, sistem 

pembayaran zakat secara wajib (obligatory system) dimana sistem pengelolaan 

zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat, 

sistem ini diterapkan di beberapa negara dengan konstitusi Islam seperti Pakistan, 

                                                           
51 Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Bazda Propinsi & Kabupaten Potensial (Cet. I; Ciputat: 

Institut Manajemen Zakat, 2006), h. ix 
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Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, Arab Saudi. Kedua, sistem pembayaran zakat 

sukarela (voluntery system) dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat 

dilakukan secara sukarela, pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah atau 

masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban 

zakat. Sistem ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Indonesia, 

Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Afrika Selatan.52 

Di Indonesia, berdasarkan regulasi yang ada, hingga kini zakat 

merupakan kewajiban individual yang bersifat sukarela (voluntary system). 

Karenanya, jika kita tetap mempertahankan zakat dengan sistem sukarela, dalam 

perspektif ini zakat mestinya diatur dalam hukum privat. Di negara-negara 

konvensional yang umumnya menganut voluntary system ini, undang-undang amal 

membatasi diri pada perlindungan kepentingan pendonor, menunjuk regulator 

untuk mengawasi, meng ontrol dan mencegah penyalahgunaan, namun 

membiarkan hal lainnya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kepentingan 

masing-masing.53 

Namun, jika mengikuti hukum syariah bahwa, berbeda dengan amal 

konvensional, zakat tidak berbasis kesukarelaan penderma, namun berbasis 

kewajiban dan paksaan seperti berupa sanksi bagi muzaki yang lalai, maka zakat 

harus bermigrasi ke hukum publik. Jika demikian, maka zakat bersifat imperatif, 

tidak lagi hanya berdasarkan kesadaran iman dan taqwa, melainkan juga 

                                                           
52 Ibid.,  h. ix 
53 Tim Penulis IZDR 2010, Indonesia Zakat & Development Report 2010, h. 145. 
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berdasarkan pada paksaan dan hukuman. 

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 ini, zakat dapat dikelola baik oleh 

lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh 

lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-

undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat yang tidak 

amanah (pasal 36, 39, 40 dan 41). Namun dalam undang-undang ini tidak ada satu 

pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada 

sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan pengertian lain dapat dikatakan, 

undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela, tanpa 

adanya ketentuan hukum yang mengharuskannya. 

Dalam perspektif fikih, ibadah zakat bersifat qada’i, yaitu ibadah yang 

memerlukan penanganan petugas. Karena jika tidak dilaksanakan, maka ada hak 

orang lain yang secara langsung terambil, yaitu hak para mustahiq. Berbeda 

dengan ibadah s}aum dan salat yang sering disebut dengan dayyani, yaitu jika 

tidak dilaksanakan hanya berimplikasi kepada hak dengan Allah swt., tetapi tidak 

ada hak orang lain yang terambil.54 

Dalam sejarah pengelolaan zakat masa awal Islam, Rasulullah saw. 

pernah mempekerjakan seseorang pemuda dari ‘Asad, yang bernama Ibnu 

Luthaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Beliau pernah pula 

mengutus Ali bin Abi> T}alib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Selain itu 

                                                           
54 Atik Abidah, Zakat Filantropi dalam Islam;  Refleksi Nilai Spritual dan Charity (Cet. I; Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 34 
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Mu’a>z| bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah saw. ke Yaman, disamping 

bertugas sebagai dai, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.55 Ini 

menunjukkan bahwa mengurus zakat itu suatu pekerjaan yang harus dikerjakan 

dengan serius oleh orang yang kapabel, sekaligus ini juga menjadi dalil bahwa 

zakat itu adalah suatu amalan otoritatif (ijbari) bukan karitatif (kedermawanan). 

c. Redifinisi Subyek, Obyek, dan Tas{arruf Zakat 

Sebag ai sebuah produk legislasi hukum Islam di Indonesia, UU Zakat telah 

mengalami proses panjang dalam diskusi dan perdebatan ilmiah termasuk juga 

diantaranya kajian dari sisi fikih baru zakat yang bertransformasi dari produk fatwa 

dan pemikiran ulama kontemporer. Di antara ketentuan UU No. 23/2011 yang 

mengadopsi nilai fikih kontemporer adalah terkait dengan definisi muzaki dan 

klasifikasi harta (obyek) kena zakat, dan program tasarruf (penyaluran) dana zakat. 

 Muzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang penting untuk dipahami. 

Selain posisinya sebagai subyek yang menjadi sumber dan asal mula harta zakat, ia 

juga merupakan konsep yang saling kait-mengait dengan konsep harta zakat. 

Paradigma tentang muzaki kebanyakan masih tertuju pada individu wajib zakat. 

Padahal ada dua metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan siapa 

muzaki. Pertama, menjelaskan kriteria wajib zakat berikut syarat sahnya. Kedua, 

menjelaskan kriteria obyek harta yang dikenakan hukum zakat. Paradigma baru 

                                                           
55 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 

299. 



185 
 

 

tentang muzaki menitikberatkan pada pengembangan harta obyek zakat.56 

Dalam pasal 1 ayat(5) UU No.23/2011 disebutkan bahwa, muzaki adalah 

seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ketentuan 

ini sejalan dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III di 

Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 yang menyatakan bahwa “perusahaan 

yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai 

syakhsiyyah i’tibariyyah atau pun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang 

saham”.57 

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kegiatan ekonomi dengan segala macam jenisnya, maka perkembangan pola 

kegiatan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan corak kehidupan ekonomi di 

zaman Rasulullah saw. Perbedaan corak usaha tersebut pada dasarnya mempunyai 

subtansi yang tetap sama, yakni adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 Kaidah yang digunakan ulama dalam memperluas kategori harta wajib zakat 

adalah bersandar pada dalil-dalil umum, seperti QS Al-Taubah/9: 103 dan QS. al-

Baqarah/2: 267, di samping juga berpegang pada syarat harta wajib zakat, yaitu 

berpotensi untuk tumbuh dan berkembang, termasuk adanya zakat perusahaan/ 

badan usaha. 

                                                           
56 Budi Rahmat Hakim, “Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, Makalah 

dipresentasikan dalam Seminar Kelas pada perkuliahan Hukum Islam Kontemporer pada Pascasar jana UIN 
Alauddin Makassar, 13 April 2015, h. 9-11. 

57 Tim Penyusun (M. Ichwan Sam, dkk), Himpunan Fatwa Zakat MUI (Kompilasi Fatwa MUI tentang 
Masalah Zakat (Jakarta: BAZNAS, 2011), h.  85-91. 
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Keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha dipandang sebagai syakhsiyah 

hukmiyah (badan hukum) para individu di perusahaannya. Segala kewajiban 

ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya 

kewajiban kepada Allah, yakni harta zakat. Ketentuan ini jelas tidak ditemukan 

secara formal dalam literatur fikih klasik. Karena itu wacana zakat badan usaha 

yang dikategorikan sebagai subyek zakat dalam UU No.23/2011 telah 

mengakomodasi semangat ijtihad progresif fikih zakat. 

Terlepas dari khilafiyah mengenai kategori zakat badan usaha ini, UU 

No.23/2011 nampaknya sudah melakukan pembaharuan paradigma muzaki 

sebagaimana yang digagas oleh sebagian ulama kontemporer termasuk Majelis 

Ulama Indonesia dengan mengkategorikan lembaga badan hukum sebagai subyek 

yang menerima taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakikatnya 

badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang 

masing-masing terkena taklif. 

Paradigma baru “fikih” zakat yang juga diakomodasi oleh UU No.23/2011 

adalah terkait dengan kriteria harta yang menjadi obyek zakat. Dalam pasal 4 ayat 

(1) diklasifikasikan bahwa; “zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah”. 

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa, zakat mal yang dimaksud meliputi; 

(a) emas, perak, dan logam mulia lainya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) 

perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan 

perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) 
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rikaz. 

Dengan ketentuan kateg ori obyek zakat tersebut, zakat dikenakan pada basis 

yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian modern. Fikih 

kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh 

pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. 

Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat sangat signifikan. Hal ini 

menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program- program 

penanggulangan kemiskinan. 

Lebih lanjut dari sisi penyaluran (tasarruf) harta zakat, UU No. 23/2011 

menggunakan dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan (pasal 25, 26 

dan 27). Pendayagunaan digunakan secara khusus sebagai istilah untuk penyaluran 

zakat secara produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ummat (pasal 

27 ayat 1).  

Arus baru pendayagunaan zakat ini mendapatkan legitimasi dari reformasi 

fikih zakat kontemporer, sebagaimana yang digagas oleh Dr. Yusuf al-Qarad{awi 

lewat karyanya Fiqh al-Zakat, sejalan pula dengan fatwa MUI (1402/1982) yang 

membolehkan tasarruf dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan 

umum.58 Revitalisasi fikih zakat telah memberikan interpretasi baru terhadap 

mustahik, dan karenanya bentuk program pendayagunaan zakat yang sesuai 

interpretasi kontemporer ini telah membuka jalan untuk berbagai inovasi dan 

diversifikasi bentuk program pendayagunaan. 
                                                           

58 Tim Penyusun (M. Ichwan Sam, dkk), Himpunan Fatwa Zakat MUI, h. 9-14. 
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Lebih jauh lagi, efektivitas program pendayagunaan didorong lebih jauh 

dengan adanya prioritas dalam distribusi zakat. Dalam pasal 26 UU No. 23/2011 

dinyatakan bahwa “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan, dan kewilayahan”. 

Dalam al-Qur’an, distribusi zakat ditentukan hanya untuk delapan asnaf (QS. 

Al-Taubah: 60) yang kemudian umum diinterpretasikan bobot alokasi yang sama 

untuk setiap asnaf. Dengan ketentuan ini, penyaluran zakat tidak menumpuk pada 

satu orang tertentu, tetapi tersebar kepada semua asnaf secara adil dan merata. 

Pembayaran zakat pada asnaf tertentu, berakibat gemuknya satu asnaf, sementara 

asnaf yang lain kekurusan. Padahal semua asnaf memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan zakat. 

Reformasi fikih zakat telah membuka jalan untuk meninggalkan tradisi 

penyamarataan bobot setiap asnaf. Alquran menyebutkan fakir dan miskin sebagai 

kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat mengindikasikan bahwa 

mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Alquran. 

Pemahaman ini juga didasarkan atas esensi tujuan utama zakat, sebagai instrumen 

dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.59  

Dalam perspektif ini, ketika dana zakat terbatas, maka untuk mewujudkan 

kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua 
                                                           

59 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al Zakat, terj. Salman Harun, dkk., Hukum Zakat; Studi Komparatif  
Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera 
AntarNusa, 2006), h. 510.  
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sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja. 

Interpretasi kontemporer sebagaimana yang dianut UU No.23/2011 telah membuka 

jalan untuk memfokuskan pendayagunaan zakat pada prioritas kebutuhan umat, 

yaitu menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan.  

Menurut Lili Badriati, setidaknya ada dua bentuk umum dalam pola 

penyaluran dana zakat yakni: 

1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu 

kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada 

mustahiq tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal 

ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, 

seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat. 

2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target 

merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi muzaki. 

Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dan dengan waktu yang 

singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai deng an pemahaman yang 

utuh terhadap per masalahan yang ada pada penerima. Apabila 

permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui 

penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi 

tercapainya target yang telah dicanangkan.60 

Pendistribusian dana zakat dalam paradigma yang baru, sebagaimana yang 

                                                           
60 Lili Badriadi et.al, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005), h. 25.  
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juga diakomodir UU No. 23/2011, adalah penyaluran ke arah bentuk- bentuk yang 

produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif (pasal 27 ayat2). Maksudnya, 

penyaluran dana zakat diperuntukkan juga bagi program jangka panjang dan 

program pemberdayaan. 

d.  Relasi Zakat dan Pajak sebagai Aset Negara  

Relasi zakat dan pajak pertama kali diperkenalkan UU No.38/1999 sebagai 

insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang 

PKP (tax deduction).61 Semangat ketentuan ini juga diakomodir UU No.23/2011, 

dengan maksud agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda, yaitu 

kewajiban membayar zakat dan pajak (pasal 22 dan 23). Kesadaran membayar zakat 

diharapkan juga dapat memacu kesadaran membayar pajak. 

Namun dalam praktiknya, meminta zakat sebagai tax deduction ini juga 

tidak mudah jika muzaki gagal mendapatkan Bukti Setor Zakat dari BAZNAS 

sebagaimana dipersyaratkan oleh aparat pajak di tingkat operasional (Kantor 

Pelayanan Pajak).  

Eksperimen menarik ter jadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Melalui UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat mendapat 

                                                           
61 Ketentuan zakat sebagai tax deduction baru diakomodasi dalam RUU PPh setelah pembahasan di 

DPR. UU No.17/2000 mengukuhkan UU No.38/1999, yaitu zakat yang diterima BAZ/LAZ dan mustahik, tidak 
termasuk sebagai objek pajak, serta zakat penghasilan yang dibayarkan WP orang pribadi pemeluk agama Islam 
dan/atau badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam ke BAZ/LAZ, menjadi faktor pengurang dalam 
menentukan besarnya PKP. Namun zakat sebagai tax deduction ini baru dapat dimplementasikan tiga tahun 
kemudian setelah keluarnya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas 
Penghasilan dalam Penghitungan PKP Pajak Penghasilan, yang menjelaskan bahwa: (i) penghasilan yang 
dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final; dan (ii) 
besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari PKP yaitu 2,5% dari jumlah penghasilan. 
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perlakuan dan kedudukan berbeda di Provinsi NAD, yaitu (i) zakat merupakan salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota (pasal 180) dan dikelola secara terpisah oleh Baitul Mal Aceh dan 

Baitul Mal Kabupaten/Kota (pasal 191); dan (ii) zakat yang dibayar menjadi faktor 

pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak (pasal 

192). Dengan kata lain, zakat telah menjadi tax credit di Aceh. Namun hingga kini 

ketentuan ini belum diakomodasi Dirjen Pajak sehingga tidak dapat 

diimplementasikan.62 

Dalam dinamika amandemen UU No.38/1999 di parlemen, salah satu isu 

krusial yang turut mengemuka adalah wacana zakat sebagai pengurang pajak (tax 

credit) tersebut. Wacana yang didukung pihak pemerintah (Kementrian Ag ama) ini 

jelas bertabrakan dengan sikap otoritas pajak (Kementerian Keuangan), yang hingga 

pembahasan menghangat di parlemen, masih mengadopsi zakat sebagai pengurang 

pendapatan kena pajak/ PKP (tax deduction). Seolah menafikan wacana yang 

sedang menghangat perdebatannya ini dalam pembahasan RUU Zakat di DPR, 

pemerintah mengeluarkan PP No. 60/2010 tentang Zakat dan Sumbangan 

Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, 

sebagai amanat UU No. 36/2008, yang menegaskan bahwa zakat hanya sebagai tax 

deduction dan fasilitas ini hanya berlaku bagi zakat yang disalurkan melalui 

BAZ/LAZ resmi yang disahkan pemerintah.63 

                                                           
62 Lihat Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 109-111. 
63 Sebagai tindak lanjut PP No. 60/2010 ini, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-33/PJ/2011 menetapkan 20 
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Kenyataan di atas mengindikasikan lemahnya koordinasi antara otoritas 

zakat dan otoritas pajak, dari tingkat terting gi hing ga tingkat terendah. 

Harmonisasi regulasi zakat dan pajak juga tidak berjalan baik. Relasi pajak-zakat 

dibangun di rezim undang-undang non-perpajakan dan tanpa meliatkan otoritas 

pajak. Hal ini diganjar dengan lemahnya penegakan relasi zakat dan pajak di 

lapangan. Kegagalan eksperimen zakat sebagai tax credit di Aceh dan keluarnya PP 

No. 60 di tengah proses pembahasan RUU Zakat, secara jelas memperlihatkan 

resistensi otoritas pajak terhadap wacana zakat sebagai tax credit. 

Kedepan, wacana yang harus lebih dikedepankan yaitu menata ulang 

hubung an koordinasi otoritas pajak-zakat nasional dengan tujuan jangka pendek 

untuk memperbaiki secara mendasar pelaksanaan zakat sebagai tax deduction. Di 

saat yang sama, dunia zakat nasional sebaiknya berkonsentrasi pada perbaikan tata 

kelola yang baik (good governance) di internal dunia zakat nasional dengan 

memperkuat otoritas zakat yang kredibel. 

                                                                                                                                                                     
lembaga filantropi yang diakui Dirjen Pajak yaitu: BAZNAS, Dompet Dhuafa, Yayasan Amanah Takaful, PKPU, 
Baitul Maal Muamalat, YDSF, Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persis, Bamuis BNI, LAZ BSM Umat, LAZ DDII, 
YBM BRI, Yayasan Baitul maal Wat Tamwil, Baituzzakah Pertamina, DPU Daarut Tauhid, Rumah Zakat, LAZIS 
Muhammadiyah, LAZIS NU, LAZIS IPHI, dan Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang di dapati peneliti dari teori dan hasil penelitian lapangan, 

dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1. Pola pengelolaan dana ZIS untuk penghimpunan BASNAS Provinsi Lampung 

menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing- masing Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa 

langsung mentransfernya langsung ke rekening BAZNAS Provinsi Lampung. Selain 

itu juga menerapkan para muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi 

Lampung. Dari segi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Provinsi Lampung 

menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. 

Zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya 

menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif yaitu zakat 

yang diberikan hanya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. 

2. Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Lampung menghadapi beberapa kendala, 

diantaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk 

kebijakan, (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya 

banyak, (c) Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, 

sehingga BAZNAS tidak bisa memaksa seseorang untuk membayar zakat melalui 
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BAZ. (d) Dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakatnya sendiri, dengan 

banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya 

kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurang 

percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurusi masalah zakat, 

dalam hal ini BAZNAS sebagai Badan resmi pemerintah. (e) Kurangnya rasa peduli 

para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya 

kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk 

dibeberapa Instansi/lembaga. Yang jadi perhatian menurut penulis, kendala-kendala 

ini berawal dari minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini gubernur Provinsi 

Lampung untuk mengeluarkan Surah Keputusan Pemerintah Provinsi Lampung 

sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Provinsi Lampung. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. BAZNAS Provinsi Lampung diharapkan dapat memacu unit-unit pengelola zakat 

yang telah dibentuk dan membentuk segera unit pengelola zakat (UPZ) pada 

instansi -isntansi yang belum terdapat UPZ, agar mampu menghimpun dana ZIS se 

maksimal mungkin. 

2. BAZNAS Provinsi Lampung  diharapkan  mampu mengintensifkan program zakat 

produktif, sehingga dengan demikian para mustahik mempunyai kemungkinan akan 

terangkat kehidupan ekonominya; dari mustahik menjadi muzaki. 
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3. Dalam memberikan zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha kecil 

kepada para mustahik, hendaknya BAZNAS Provinsi Lampung mempunyai 

pegawai khusus dalam keahlian usaha kecil dan menengah dan juga dalam bidang 

peternakan, sehingga mampu memberikan pengawasan dan bimbingan yang lebih 

baik dan nantinya dana yang sudah disalurkan benar-benar menjadi dana yang 

digunakan untuk keperluan produktif dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

yang ada 

4. Strategi jemput zakat ini perlu ditingkatkan fungsinya terhadap muzaki diluar 

muzaki PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung 

5. Strategi yang menggunakan website/internet ini perlu disosialiasikan lebih 

mendalam kepada para muzaki maupun mustahik. Agar strategi ini lebih tepat 

sasaran dan tidak sia-sia begitu saja 

 


