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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keadilan dan kesejahteraan antar umat diyakini dapat meningkat 

dengan sistem ekonomi syariah. Lima tujuan ekonomi berbasis Islam di 

Indonesia yang dapat merefleksikan keadilan umat, yakni melindungi agama, 

kehidupan, akal, keturunan, dan juga melindungi harta. Sri Mulyani Indrawati, 

menteri keuangan mengatakan pada saat  Konferensi Internasional Keuangan 

Syariah ke−2 bahwa, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan 

memaksimalkan sumber daya pembiayaan syariah seperti zakat dan wakaf.
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Fungsi zakat secara umum, mencakup beberapa bidang: moral, sosial, 

dan ekonomi. Di bidang moral, zakat dapat mengurangi ketamakan dan 

keserakahan pada masyarakat. Adanya zakat memiliki tujuan pada bidang 

ekonomi, untuk mencegah penumpukan kekayaan pada tangan sebagian kecil 

manusia dan sebagai sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk 

perbendaharaan Negara, karena hakikat zakat ialah transfer kekayaan dari 

masyarakat kaya ke masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan 

yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.
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Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program lanjutan 

dari Millennium Developments Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB 
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pada 25 September 2015 bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

SDGs sebagai persetujuan atas pembangunan baru yang mendukung 

perubahan−perubahan menuju arah pembangunan yang berkelanjutan dengan 

dasar hak asasi manusia dan kesetaraan demi mendorong pembangunan sosial, 

ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs dijalankan dengan prinsipkan 

universalitas, integritas dan inklusif dengan tujuan memastikan bahwa tidak 

ada seorang pun yang terlewat, atau “no one is left behind.”
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Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan agenda 2030 dengan 

tujuan menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi 

ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian 

terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan 

lingkungan hidup. 

Komitmen ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan semua 

sumber daya dalam negeri untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs). Potensi zakat di Indoensia berdasarkan data dari 

Baznas mencapai Rp217 triliun. Aset ini dinilai dapat mendukung 

pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada masyarakat 

Indonesia, serta dapat membantu menyukseskan target SDGs. 

Pada tahun 2017 Lazismu Pusat meresmikan Klinik Apung Said 

Tuhuleley dengan beberapa program di dalamnya yaitu, kesehatan, 

pendidikan, ekonomi dengan pemberdayaan berbasis sumber daya lokal untuk 

peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, dakwah dan sosial 
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kemanusiaan bagi masyarakat miskin di kepulauan Maluku yang masih lemah 

terhadap akses layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar (air 

bersih, sanitasi, dan listrik). 

Baznas pusat bersama Lazismu pusat yang memiliki tanggungjawab 

mendayagunakan dana zakat bersinergi program khusus secara nasional, yaitu 

Ekspedisi Zakat Maluku. Dalam program ini, Baznas pusat memberikan 

amanah kepada Lazismu pusat sebagai tim pelaksana program. Program 

Ekspedisi Zakat Maluku dirancang untuk menjawab permasalahan yang 

terjadi di provinsi Maluku, yaitu dengan pemberdayaan petani dan nelayan 

bagi masyarakat miskin yang berada di kawasan 3T yangmana berdasarkan 

profile program, pemberdayaan tersebut mendukung beberapa tujuan SDGs. 

Dengan adanya program pemberdayaan petani dan nelayan pada 

Ekspedisi Zakat Maluku Lazismu−Baznas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kepada Lazismu dalam pelaksanaan kegiatan  

permberdayaan masyarakat dan capaian SDGs yang telah ditetapkan pada 

tujuan dari adanya program tersebut. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis menganalisis 

Pemberdayaan Petani dan Nelayan Maluku oleh Lazismu−Baznas terhadap 

pencapaian SDGs. 
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B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai pemberdayaan petani 

dan nelayan pada program Ekspedisi Zakat Maluku Lazismu−Baznas dan 

capaiannya terhadap SDGs dari pelaksanaan program tersebut, yang 

dirumuskan dalam pertanyaan, “Bagaimana pemberdayaan petani dan nelayan 

pada program ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas dan capaiannya 

terhadap SDGs?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari pokok masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan pemberdayaan petani dan nelayan pada 

program ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas. 

b. Menganalisis capaian SDGs dari pemberdayaan petani dan 

nelayan pada program ekspedisi zakat Maluku 

Lazismu−Baznas. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak−pihak yang 

memiliki kepentingan, baik dalam hal teoritis maupun praktis. Manfaat 

penelitian ini idalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan suatu kontribusi masukan maupun sebagai gagasan 

dalam upaya pemberdayaan berbasis zakat yang menambah 

wawasan pengetahuan terkait pemberdayaannya. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharap dapat 

dijadikan pertimbangan maupun masukan yang sangat berharga 

bagi perkembangan dan kemajuan Lembaga Amil Zakat dalam 

pelaksanaan program Ekspedisi Zakat khususnya pada bidang 

pemberdayaan. 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi Lembaga Amil Zakat dalam 

pengambilan keputusan dan masukan bagi Lazismu maupun 

BAZNAS sebagai informasi capaian SDGs dalam menjalankan 

program. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Sitematika pembahasan tesis ini berfungsi untuk menyelaraskan 

alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, dalam 

pembahasan ini dibagi menjadi lima bagian: 

BAB I  Pendahuluan 

Didalamnya menguraikan alasan peneliti dalam melilih topik 

penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II   Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori 

Hal yang diurai pada Bab II yaitu, penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan tesis ini dan teori-teori, pertama teori yang 

berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua 

ialah teori tentang SDGs. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada Bab III memuat metode yang digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis dan landasan dalam memberikan jawaban 

pertanyaan dalam penelitian ini, yang mencakup: jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan  penelitian, 

teknik penentuan informan, sumber dan teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan latarbelakang yang ada. 

BAB V  Penutup  

Pada bab ini berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan 

hasil penelitian dan masukan bagi masalah yang diteliti. 


