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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Strategik Pengelolaan Dana Zakat Produktif  

1. Tinjauan Umum Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.20 

Satu hal yang menarik dari definisi di atas adalah penggunaan kata 

proses. Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan 

menekankan pada aspek hasil. Tetapi kaitan antara proses dan hasil amat 

kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin 

sistematis sistem manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut, 

akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Dengan 

pendayagunaan sumber daya yang maksimal, artinya sistem manajemen 

telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif.21 

b. Prinsip Manajemen 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah  ditetapkan, 

manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok, yakni Faktor eksternal 

yang tidak terkontrol oleh perusahaan dan faktor internal yang sepenuhnya 

berada dalam kendali perusahaan. Faktor eksternal merupakan lingkungan 

bisnis yang melingkupi operasi perusahaan yang dari padanya muncul 

peluang dan ancaman bisnis. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan 

lingkungan bisnis makro: ekonomi, politik, hokum, teknologi, 

kependudukan dan sosial budaya. Factor internal meliputi semua macam 

manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya 

manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan 

                                                 
 20 Hani handoko, Manajemen edisi 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2009), Hal 8. 

 21 Eri sudewo, Manajemen Zakat, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), Hal 63.   
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budaya perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki.22 

Dengan kata lain, perusahaan akan mempu mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan ketika kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang 

dimiliki. Oleh karena itu perusahaan tersebut mampu mengeksploitasi 

peluang bisnis yang ada dan mengeliminir ancaman bisnis yang 

mengitarinya. Dari sinilah bermula apa yang sering dikenal orang sebagai 

analisis SWOT. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

tercapai tidaknya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan adalah fungsi dari 

lingkungan makro, lingkungan industri, manajemen fungsional dan budaya 

(karakter) perusahaan.23  

Didunia ini banyak cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. 

Diantara sekian banyak cara, sebagian luput dari perhatian hingga tidak 

pernah terbakukan menjadi aturan dalam sebuah sistem. Sementara ada 

cara-cara yang kemudian dicoba disusun dalam rangkaian kiat, diurutkan 

dan akhirnya dibakukan menjadi sebuah sistem manajemen. Terdapat dua 

gaya manajemen yang menarik untuk disingkap. Dua gaya manajemen 

tersebut adalah gaya Management by Result dan gaya Management by 

Process. Keduanya memilki karakter yang berbeda.24 

1) Management by Result 

Orientasi gaya Management by Result (MBR) amat 

menekankan pada hasil. Segala sesuatu diukur berdasarkan hasil yang 

dicapai. Gaya ini tidak memperdulikan pada proses dan dampak yang 

ditimbulkan. Persoalan dampak adalah persoalan lain. Orientasi MBR 

memang lebih jangka pendek. Yang paling penting adalah 

memenangkan persaingan hari ini. Masalah esok adalah soal nanti. 

Gaya MBR tidak cocok jika digunakan pada perusahaan yang 

berorientasi hanya pada profit semata.25 

 

                                                 
22Suwarsono Muhammad, Manajemen strategik konsep dan kasus, (Yogyakarta: Unit 

penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2008), Hal 5.  
23 Ibid, Hal 5. 

 24 Eri sudewo, Manajemen...Hal 54.  

 25 Ibid, Hal 55-56. 



15 

 

 

 

2) Management by Process 

Berbeda dengan MBR, Management by Process tidak pernah 

bicara tentang hasil. Gaya ini lebih menekankan pada pentingnya 

penataan proses. Jika prosesnya baik, maka seluruh infrastruktur telah 

ditanam pada jalur yang benar. Ini akan menjadi fondasi yang kokoh, 

terutama untuk kebutuhan pada generasi mendatang. Dengan proses 

yang benar itu, badai apapun yang melanda cenderung direndam 

dengan baik. Tetapi jika prosesnya salah, maka hasil yang dicapai 

tentu buruk. Jikapun menguntungkan, cenderung hanya dinikmati oleh 

sebagian pihak.26 

Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Perencanaan 

berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum 

dilaksanakan. Pengorganisasian berarti bahwa para manajer 

mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material 

organisasi. Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer 

mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bahawahan. Pengawasan 

berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak 

kea rah tujuan-tujuannya. 27 

   

Gambar 2.1 Skema Manajemen Proses 

 

 

 

  

  

Sumber: Buku karya Hani handoko Manajemen edisi 2 hal. 9 

Gaya MBP amat tepat digunkan oleh lembaga zakat. Nilai sebagai 

landasan utama lembaga zakat, menjadi pas dengan karakter dasar MBP. 

Tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk menuju 

pada pemebrdayaan yang dimaksud dibutuhkan waktu yang cukup. 

                                                 
 26 Ibid, Hal 56.  

 27 Hani handoko, Manajemen..., Hal 8-9.   
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Disamping dibutuhkan pula partisipasi dan pengertian muzakki, muatahiq, 

mitra kerja, pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan adalah tanggung jawab 

bersama. Bukan hanya persoalan orang miskin dan lembaga zakat. Karena 

itu karakter dasar MBP sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada 

semua pihak untuk berpartisipasi.28 

2. Manajemen Strategik 

Manajemen strategik diartikan sebagai usaha manajerial 

menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang 

bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan visi yang telah ditentukan. Pengertian ini juga mengandung 

implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurani kelemahannya, dan berusaha 

melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Pengertian tersebut juga 

menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi efek negatif yang 

ditimbulkan oleh ancaman bisnis.29 

Sedangkan komponen pokok menajemen strategik adalah: (1) analisis 

lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman 

bisnis; (2) analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan; (3) strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan memperhatikan; (4) visi-misi perusahaan. 

Lingkungan bisnis meyediakan peluang dan ancaman bisnis.30 

Dalam prakteknya, komponen strategi bisnis dikerjakan sesuai dengan 

urutan fungsi pokok manajemen, yakni perencanaan, implementasi, dan 

pengawasan. Oleh karena itu, secara metodologi, strategi bisnis terdiri dari tiga 

proses yang saling kait mengkait dan tidak terputus, yakni proses perumusan 

(formulasi), proses implementasi (eksekusi), dan proses pengawasan 

(pengendalian) strategi. Proses yang terakhir diperlukan untuk memberikan 

masukan (feedback) bagi proses perencanaan berikutnya. Langkah perencanaan 

dan evaluasi juga berlaku untuk komponen visi dan misi serta profil 

perusahaan. Proses manajemen tersebut tidak berlaku untuk komponen 

lingkungan bisnis, karena berada di luar kendali perusahaan. 

                                                 
 28 Suwarsono, Manajemen Strategik, (Yogyakarta: AMP YKPN, 1994), Hal 6. 
29Suwarsono Muhammad, Manajemen ...,Hal 7.  
30Ibid, Hal 7. 
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Secara skematis komponen manajemen strategik dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini. 

Gambar 2.2 Komponen Pokok Manajemen Strategik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suwarsono Muhammad, Manajemen strategik konsep dan kasus, (Yogyakarta: 

Unit penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2008). 

Saat hendak mendesain perencanaan, sebaiknya para perancang 

mengadakan muhasabah atau tafakur. Semakin sungguh-sungguh bertafakur, 

semakin tinggi nilai kualitas buah fikir yang dihasilkan. Dalam manajemen, 

takafu tak lain merupakan proses perencaaan. Dari awal menggagas 

perencanaan, perumusan, konsep serta penetapan tujuan , semuanya dilandasi 

Islam sebagai way of life. Demikian juga dengan kiat dan cara pelaksanaan di 

lapangan, harus tunduk pada ketentuan syariah. Perencanaan dan implementasi 

organisasi zakat di lapangan harus memperlihatkan nilai-nilai Islamiyah. 

Organisasi zakat harus paham asal usul diwajibkan zakat. Organisasi zakat pun 

harus mengeksplorasi peran, fungsi dan tugas amil. Dan terutama organisasi 

zakat tak boleh menyimpankan alokasi zakat di luar depan muatahiq.31 

Banyak cara dalam merancang sebuah perencanaan. Suatu kiat menarik 

adalah menggunakan pendedekatan 5W+1H: What, When, Who, Where, Why 

                                                 
 31 Ibid, Hal 87.   
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dan Ho. Pendekatan 5W menjelaskan “apa yang hendak dilakukan, kapan 

dilaksanakan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya, dan mengapa itu 

dijalankan”. Dan 1H menggambarkan “bagaimana cara melakukannya”. 

Dengan mengeksplorasi pendekatan 5W+1H ini, akan diperoleh suatu 

perencanaan yang lebih matang, sistematis, jelas tujuannya, targetnya, arah dan 

sasarannya.32 

Fungsi dan tugas organisasi zakat adalah mengelola zakat. Mengingat 

itu kebanyakan organisasi zakat langsung terjun ke masyarakat berkampanye 

tentang zakat. Cara seperti ini mengabaikan suatu hal penting, yaitu 

tersisihkannya perencanaan di tubuh internal organisasi zakat yakni rangcang 

bangun organisasinya. Maka lakukan perencanaan pertama, yakni rumuskan 

rancang bangun organisasi. Langkah kedua baru lakukan perencanaan 

program-programnya. Dari surat At Taubah ayat 60, organisasi zakat 

merumuskan sosoknya atas 3 bagian: (1) Penghimpunan; (2) Pengelolaan; dan 

(3) Pendayagunaan.33  

Qs. At Taubah (9) : 6034 

                          

                       

       

 

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. 
  

 

                                                 
 32 Ibid, Hal 88-89.  

 33 Ibid, Hal 100. 
34 Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII 

Press, 1999). 
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Hadist Bukhari (No. 1365) :35 

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ  ثَ َنا أَُميَُّة ْبُن ِبْسطَاٍم َحدَّ ُُ ْبنُ َحدَّ ثَ َنا َرْْ ْن اْلَقاِسِم عَ   َحدَّ
َْْبٍد َعْن اْبِن عَ ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة َعْن ََيََْي ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َصيْ  بَّا ٍٍ ِِف ٍّ  َعْن أَِِ َم
ًاا َرِض ٍَّ اَرِض ٍَّ اللَُّه َعن ُْهَما أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َْ  َْا ََ ُم َْ ا بَ  للَُّه َسلََّم َلمَّ

ََّْل َما َتْدُعوُهْم إِ ُه َعَلى اْلَيَمِن قَاَل ِإنََّك تَ ْقَدُم َعَلى قَ ْوٍم أَْهِل ِكَتابٍ َعنْ  ْن َأ ُُ لَْيِه  ََ ْلَي
ًَا َعَرَُوا اللََّه َََأْخِبُْهْم َأنَّ اللََّه َقدْ   ََ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف  ِعَباَدُة اللَِّه ََِإ

َلِتِهمْ  َُْلوا َََأْخِبُْهْم أَنَّ اللََّه َ َ  يَ ْوِمِهْم َْلَي ْ ًَا ََ  ِِِْم َْ ََِإ تُ َرد  َرَض َعَلْيِهْم زََكاةا ِمْن أَْمَوا
ًَا أَطَاُعوا ِِبَا ََُخْذ ِمن ُْهْم َْتَ َوقَّ َكرَ  اِئَم أَْمَواِل النَّا ٍِ َعَلى َُ َقرَائِِهْم ََِإ  

“Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah 

menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami 

Rauh bin Al Qasim dari Isma'il bin Umayyah dari Yahya bin 'Abdullah bin 

Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri 

Yaman, Beliau berkata,: Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah 

da'wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk 

ber'ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah 

bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan 

jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah 

mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan 

diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka. Jika mereka telah menaatinya, 

maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta 

manusia.”( HR.Bukhari ) 

 

Pada dasarnya organisasi zakat menghimpun sejumlah orang yang masing-

masing punya kepentingan. Maka perlulah koordinasi sepagai upaya penyatuan 

sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan. Organisasi zakat juga memiliki 

kepentingan. Di sinilah sering terjadi tabrakan, antara kepentingan organisasi 

dengan anggota. Harusnya kehadiran seseorang dalam organisasi adalah untuk 

kepentingan organisasi. Bukan sebaliknya. Namun berapa banyak organisasi 

                                                 
35 Achmad Sunarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid I, (Semarang: CV Asy Syifa, 1991),  

nomor 1365. 



20 

 

 

 

justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika organisasi ingin sukses, 

termasuk organisasi zakat, kepentingan pribadi atau kelompok anggota harus 

tanggal. Maka dibutuhkan seseorang yang kuat dalam membenahi penyimpangan, 

konsisten dalam mempertahankan visi dan selalu mendorong anggota untuk 

mencapai tujuan organisasi. Organisasi tak bisa memuaskan semua anggota. 

Karena kepentingan organisasi memang harus diutamakan tanpa kompromi. 

Disamping perbedaan kepentingan, ada faktor lain yang menyulitkan 

perkembangan organisasi zakat yakni koordinasi. Tanpa koordinasi yang baik, 

dampaknya terlihat pada hasil pekerjaan. Koordinasi dapat terwujud kerena 

beberapa faktor : pimpinan, SDM, dan sistem.36 

3. Sistem Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat Produktif 

a. Pengertian Zakat Produktif 

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris 

“productive” yang berarti memberi banyak penghasilan; memberikan 

banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang 

mempunyai hasil baik. “productivity” daya produksi.37 Secara umum 

produktif (productive) berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang”38. 

Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.”39 

Pengertian produktif tersebut berkonotasi kata sifat. Kata sifat akan 

jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam 

hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif 

yang artinya: zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif 

lawan dari konsumtif.40 

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara 

produktif, yang pemahamannya lebih kepada cara atau metode 

menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, 

sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, 

                                                 
 36 Eri sudewo, Manajemen Zakat...,Hal 105-106.  
37 Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,(Oxford 

Erlangga, 1996) Hal 267.  
38 Save M.Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LPKN,2000) Hal 893.  
39 J.S Badudu, Sutan Mohammad Zaim, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1996) Hal 1090.  
40 Asnaini S, Zakat Produktif..., Hal 63 
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efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai 

dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.41 

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat 

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, 

dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan 

demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada 

para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan 

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka 

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus42 

b. Dasar Operasional Zakat Produktif43 

Dasar zakat produktif dipahami mendistribusikan atau memberikan 

dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan 

dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan 

orang-orang yang lemah. Al-Qur’an, al-Hadist dan Ijma’ tidak menyebutkan 

secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif 

atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang 

mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. 

Ayat 60 surat at-taubah (9), oleh sebagian besar ‘ulama’ dijadikan dasar 

hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan 

pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian 

zakat kepada pos-pos tersebut. 

 

Dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya 

dalam al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, 

penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal 

dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadits. Dalam sejarah hukum 

Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-

Qur’an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu 

menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada 

selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat 

                                                 
41 Ibid, Hal 64. 
42 Ibid, Hal 64.  
43Ibid, Hal 77. 
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bila dikembangkan dan di budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat 

mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi 

bangsa.44 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran 

Islam sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

1) Dasar Al-qur’an45 

Qs. An-Nuur (24) : 56 

                     

 

 

Artinya :  

Dirikanlah salat, dan tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul, agar 

kamu sekalian mendapatkan rahmat. 

 

Qs. Al-baqarah (2) : 4346 

                  

Artinya : 

 Dan dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan rukuk’lah bersama 

mereka yang ruku’.. 

 

Qs. Al-baqarah (2) :  8347 

                            

                      

             

Artinya : 

Ingatlah saat Kami mengambil janji Bani Israel, “Kamu jangan 

menyembah selain Allah, dan berbuatlah kepada kedua orang tua, kerabat, 

anak-anak yatim serta orang-orang miskin. Bicaralah dengan baik dan 

                                                 
44Asnaini S, Zakat Produktif..., Hal 78.  
45Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press, 

1999). 
46Ibid.  
47Ibid..  
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sopan kepada siapapun, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. :kemudian 

kamu sekalian ingkar janji, kecuali sebagian kecil saja, dan kamu tetap 

berpaling. 

 

Qs. At-Taubah (9) : 1148 

                         

        

Artinya : 

jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, 

mereka  menjadi saudaramu seagama. Kami akan menerangkan ayat Kami 

kepada yang mengetahui. 

 

 

2) Dasar dari Hadits

ثَ َنا اْبُن ُُنَْيٍ  ثَ َنا ِإْْسَاِعيلُ  َحدَّ َثِِن أَِِ َحدَّ ْبِد َعْن قَ ْيٍس قَاَل قَاَل َجرِيُر ْبُن عَ  قَاَل َحدَّ
ُْْت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََْسلََّم َعَلى َْالن   اللَِّه بَايَ  إِيَتاِء الزََّكاِة  َْ ْصِ  ِإقَاِم الصَََّلِة 

ُُلِّ ُمْسِلمٍ   ِل
“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair berkata, telah 

menceritakan bapakku kepadaku, telah menceritakan kepada kami Isma'il 

dari Qais berkata; Jarir bin 'Abdullah berkata,: Aku berbai'at kepada 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan untuk selalu setia (loyal) kepada setiap muslim” (HR. 

Bukhari)49 

 

ََي بْنم عَ  ْْسَاَق َعْن ََيْ
ِ
َء بْنم ا َّيَّ حَّاُك بُْن َمْخََلٍ َعْن َزَكرم ٍ الضَّ ثَنَا َأبُو عَاِصم م بْنم َحدَّ ْْبدم اَّلَّ 

 ُ َّ َصَّلَّ اَّلَّ ُ َعْْنَُما َأنَّ النَِّبم َ اَّلَّ ٍ َعْن َأِبم َمْعَْبٍد َعْن ابْنم َعْبَّاٍس َرِضم َ َصْيفمي  َم َّ َّ  عََِْيسم 

ُ بََعَث  َلَّ اَّلَّ
ِ
ََلَ ا
ِ
ََل َشهَاَدةم َأْن ََل ا

ِ
ََل الَْيَمنم فََقاَل اْدُعهُْم ا

ِ
ُ َعْنُس ا َ اَّلَّ َأ  م ُمَعاًذا َرِضم َّ  

َس صَ  ْم ََخْ َ قَْد افََْتََض عََِْْيم ْمهُْم َأنَّ اَّلَّ ِم َ فَأَعْ ِلم َ ْن ُُهْ َأَطاُعوا ِلم
ِ
م فَا ُُ م َرُموُل اَّلَّ ِم   ٍٍ ََِوا

                                                 
48Ibid..  
49 Achmad Sunarto dkk, Tarjamah....,nomor 1313.  
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ِم  يَْومٍ  ْم َصَدقًَة  َ افََْتََض عََِْْيم ْمهُْم َأنَّ اَّلَّ ِم َ فَأَعْ ِلم َ ْن ُُهْ َأَطاُعوا ِلم
ِ
لَْيََلٍ فَا  َأْمَوالمهمْم ؤُْخَذُ  َّ

مْ  م تَُردُّ عَََّل فَُقَراِئم َّ ْم  م ْن َأْغنمَياِئم مم

 

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin 

Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin 

Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa 

ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu 

ke negeri Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah 

(persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa 

aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka 

beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu 

sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah 

bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta 

mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada 

orang-orang faqir mereka” (HR. Bukhari)50 

 

3) Dasar Undang-Undang 

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap 

muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan 

syarat-syarat tertentu pula di dukung oleh sistem pengelolaan yang harus 

sesuai dengan syarian islam, maka di butuhkan dasar-dasar hukum dalam 

pengelolaan zakat tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1 dan 2, dan 

Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:51   

a) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

b) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.  

c) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah 

terpenuhi. 

                                                 
50 Ibid, nomor 1308. 

 51 http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/, diakses pada 21 Juni 2015. 

http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/
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d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri.. 

Guna untuk tercapainya tujuan yang lebih optimal bagi 

kesejahteraan umum untuk seluruh lapisan masyarakat, maka UU tentang 

Pengelolaan zakat mencakup pula tentang pengelolaan infaq, sodhaqah, 

hibah, wasiat, waris dan kafarat. Hanya saja sistem pengadministrasian 

keuangannya dilakukan secara terpisah. Terpisah antara zakat dengan 

Infaq, shodaqah, dan lain sebagainya. 

Pendayagunaan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat 

diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat umum, sehingga dengan demikian maka zakat 

itu betul-betul mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan bukan 

justru mempertahankan kemiskinan itu sendiri.  

Dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan 

oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim 

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama 

Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 

berkewajiban menunaikan zakat.52 

c. Pengalokasian Zakat Profesional dan Produktif.53 

Dalam literatur zakat, baik literatur klasik maupun modern, selalu 

ditemukan ungkapan bahwa pengumpulan zakat adalah mejadi kewajiban 

pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiaban memaksa warga 

negara yang beragama Islam dan mampu untuk membayar zakat atas harta 

kekayaannya yang telah mencapai nishab dan haulnya. Bagitu indahnya 

ajaran zakat dalam Islam. Akan tetapi karena ketidak berhasilan penerapan 

dan pelaksanaan zakat sehingga akhirnya mencela sistem yang ada. 

 Ketidakberhasilan penerapan dan pelaksanaan zakat tersebut 

disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu, 

                                                 
 52 Elsi kartika, Pengantar hukum zakat dan wakaf, (Jakarta: PT Grasindo,2006), Hal 14. 
53Muhammad dan Ridwan,  Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 

Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal 119-120. 
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dalam pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif 

harusnya mengetahui dan memehami dengan sempurna tentang manajemen. 

Utamanya manajemen sebagai seni, alat atau pendekatan. Manajemen 

merupakan proses atau bentuk kerja bersama yang meliputi arahan terhadap 

suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Tentunya, manajemen 

akan berjalan baik bila pelaku memahami fungsi-fungsi manajemen 

organisasi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan atau evaluasi. 

Dalam kontek pengelolaan dan pengalokasian zakat secara 

profesional dan produktif, maka pemerintah harus mampu mengangkat amil 

(pengelola zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif. 

Oleh karena itu, model manajerial zakat yang profesional dan produktif 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 2.3 : Skema Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat 

 

 

Pelaporan  

 

 

 

 

 

                 Pelatihan  

 

 

Sumber : Buku karya Muhammad Ridwan Zakat dan Kemiskinan hal. 120 

Penjelasan:  

 

 

 

Muzakki  

Amil 

Studi kelayakan Mustahiq 

dan Usahanya 

Evaluasi, pengawasan 

dan pembinaan 

Mustahiq Layak Usaha 
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Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank 

Syariah). Amilik melakukan studi kelayakan mustahiq tentang: 

1. Apakah yang bersangkutan layak mendapatkan dana zakat? 

2. Apakah mustahiq memiliki usaha yang sudah ada atau mau 

mengembangkan usahanya? 

3. Permasalahan apa yang dihadapi mustahiq hingga saat data tentang 

mustahiq didapatkan oleh amilin, maka selanjutnya disusunlah 

program pelatihan kepada para mustahiq. Mustahiq yang menerima 

dana zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai 

modal usaha, bukan untuk konsumsi. Setelah realisasi penyerahan 

dana zakat dan aktivitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang 

ditetapkan, misalnya: setiap bulan, tiga bulanan atau semester, 

dilakukan evaluasi, pengawasan,dan pembinaan. Tujuan ativitas ini 

adalah agar mustahiq benar-benar mampu mandiri. Dengan 

kemandiriannya, maka diharapkan para mustahiq pada waktu yang 

ditentukan dapat menjadi muzakki 

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan 

ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme 

pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala 

struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui 

perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 

konomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, 

dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandiri.54 

Dalam hal ini parameter masyarakat yang berdaya secara ekonomi adalah 

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sudah memiliki usaha 

namun usaha yang dimiliki dalam kondisi yang masih lemah dan sekiranya dapat 

dikembangkan.55 

                                                 
54Eri Sadewo, Manajemen Zakat...,Hal 226. 
55 Asnaini, Zakat Produktif dalam...,Hal 124. 
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1. Zakat Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat 

a. Zakat Sebagai Tatanan Sosial Ekonomi Yang Adil56 

Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam seluruh 

persoalan yang bersifat horizontal atau yang berhubungan dengan manusia. 

Ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah banyak 

mengandung statement tentang keadilan. Al-Qur’an pun diturunkan kepada 

Rasulullah SAW, sebagai petunjuk untuk menegakkan keadilan. Dalam hal 

ini terdapat ayat-ayat Al Qur’an dan al hadist berisi tentang keharusan 

menegakkan keadilan dan pemberdayaan dan membenci kedzaliman, 

sebagai berikut: 

Qs. Al-Hasyr (59) : 757 

                        

                             

                              

Artinya:  

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

 

Qs. Al-Ma’arij (70) : 2458 

            

Artinya:  

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 

Keadilan dan persaudaraan harus diaktualisasikan melalui adanya 

jaminan sosial berbentuk zakat guna meratakan pendapat dan kesejahteraan, 

                                                 
56Muhammad dan Ridwan,  Zakat dan ...,Hal 60-62. 
57 Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII 

Press, 1999). 
58 Ibid.  
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sehingga pemerataan dan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi 

dapat terintegrasi sangat kuat kedalam ajaran-ajaran Islam, dengan 

demikian, realisasi pemerataan dan kesejahteraan sosial menjadi komitmen 

spiritual bagi masyarakat Islam.59 

Penekanan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan 

dikarenakan adil adalah nilai yang berlaku pada kehidupan sosial. Nilai adil 

merupakan pusat orientasi dalam interaksi antara manusia. Jika keadilan di 

langgar, maka akan timbul ketidak-seimbangan dalam pergaulan hidup. 

Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan walaupun yang lain 

memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan sepihak itu hanya akan berlaku 

sementara waktu. Jika sistem keadilan sosial rusak karena keadilan telah 

dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang 

dampaknya akan menimpa semua orang. 

Ketidakadilan dalam artian tidak adanya keseimbangan dalam 

ekonomi, Islam menawarkan konsep jaminan sosial, supaya jangan terjadi 

ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebab tujuan dari pada zakat untuk 

menegakkan keadilan sosial dalam ekonomi lemah, jelasnya adalah konsep 

ini tak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan nilai ekonomi Islam selain 

itu juga didasarkan pada komitmen persaudaraan manusia. Sesungguhnya 

zakat ada penekanannya yang besar terhadap keadilan dan persaudaraan. 

Jika dilihat dari sisi keadilan merupakan modus pemerataan yang 

amat penting artinya bagi masyarakat Islam. Akan tetapi, itu bukanlah satu-

satunya. Di samping zakat terdapat cara-cara lain seperti infak, shadaqah, 

larangan riba dan lain-lain. Hal di atas menyebabkan perlu penekanan dalam 

sosialisasi zakat dalam pemerataan dan pendistribusiannya terhadap 

golongan lemah (miskin). Namun perlu ditelusuri konteks ruang kemiskinan 

dan ketimpangan berbentuk struktural, natural dan bentuk kultural. 

b. Zakat Sebagai yang Membedakan Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi 

lainnya60 

Beberapa unsur yang membedakan antara sistem-sistem ekonomi 

(sistem kapitalis, sosial) zakat merupakan salah satunya dari beberapa hal 

                                                 
59Muhammad dan Ridwan,  Zakat dan ...,Hal 61.  
60Ibid, Hal 64 
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tersebut. Memang ekonomi Islam memiliki kebaikan pada sistem ekonomi 

kapitalis dan ekonomi sosialis, tetapi dari pada kelemahan yang terdapat 

pada kedua sistem tersebut, hubungan antar individu dalam sistem ekonomi 

Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan bekerjasama 

diutamakan dari pada persaingan dan pemusnahan sesama pelaku bisnis. 

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang 

kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada 

individu dan membuat orang lain. Tidak pula dari sudut pandang sosialis 

dengan ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka 

seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. 

2. Pendayagunaan Dana Zakat 

Kondisi kenyataan kondisi sosial sekarang bahwa jumlah penduduk 

miskin dan pengangguran di Indonesia semakin meningkat tajam seiring krisis 

ekonomi yang menerpa negeri ini. Disamping itu masyarakat miskin 

mengalami kesulitan mendapatkan akses dana untuk modal usaha, sehingga 

banyak yang terlibat hutang kepada renternir dengan bunga yang mencekik. 

Maka diperlukan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bentuk pengentasan 

kemiskinan.61  

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana 

zakat. Pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya 

langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima dana zakat (delapan 

golongan). Kedua, bahwa pendayagunaan dana zakat mengandung aspek sosial 

ekonomi yang sangat luas tidak sekedar konsumtif.62 

Untuk lebih mencermati hal ini harus dibedakan zakat fitrah dan zakat 

mal, walaupun kedua macam zakat tersebut memiliki nilai ibadah. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap 

muslim tanpa kecuali untuk mensucikan diri. Sifat dari zakat tersebut adalah 

konsumtif. Dibandingkan dengan zakat mal, nampak jelas perbedaan dari sisi 

sosialnya, karena zakat mal bukan sekedar konsumtif dan memenuhi kebutuhan 

sesaat, yang terlihat dari makna etimonoginya yaitu: tumbuh, berkah, suci dan 

terpuji. Dalam zakat mal terkandung makna kemanusiaan, secraa implisit 

                                                 
61 Asnaini, Zakat Produktif dalam...,Hal116. 
62Muhammad dan Ridwan,  Zakat dan ...,Hal 102.  
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nampak juga faktor pemerataan dan persamaan yang dimaksudkan untuk 

menanggulangi kemelaratan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (umat Islam). Karena itu obyek zakat, subyek zakat dan pihak 

penerima zakat bersifat dinamis dan dapat mengalami perluasan.63 

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat efektif, maka aspek 

sosial ekonomi perlu mendapat penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan 

untuk konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif, penyusun 

menawarkan dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua 

pendekatan. Pertama, pendekatan parsial, dalam hal ini pendayagunaan dana 

zakat langsung diberikan kepada mustahiq bersifat insidental, pendekatan ini 

melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin 

karena kondisiya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan 

Kedua, pendekatan stuktural, pendekatan yang memiliki diberatkan pada 

alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara 

memberikan dana terus menerus yang bertujuan agar si miskin bisa mengatasi 

kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi 

muzakki, tidak lagi berstatus muatahiq (penerima zakat) tetapi berubah 

profesinya menjadi pembayar zakat.64 

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, buka 

bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif 

memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Zakat adalah transfer kekayaan 

dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin. Orang miskin adalah orang 

yang memiliki hasar untuk konsumtif tinggi. Jika ini terjadi maka kaum miskin 

akan memanfaatkan dana perolehan zakatnya akan dikonsumsi semuanya. Hal 

ini berarti pendistribusian zakat bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu 

penerapan sistem “Surplus Zakat Budget”. Artinya, jumlah total penerima 

zakat lebih besar daripada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua 

dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian 

dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-

                                                 
63 Ibid, Hal 103. 
64 Ibid, Hal 103. 
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proyek produktif. Sistem ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah 

permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, tingkat harga dapat dikurangi.65 

Selain cara yang disebutkan di atas, ada cara lain dalam pendistribusian 

zakat, yaitu dalam bentuk “In Kind”. Cara ini dimaksudkan sebagai penyerahan 

dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang diperluakan oleh para asnaf, 

baik untuk memulai usahanya maupun untuk pengembangan usaha. Disamping 

itu, sistem “Revolving Fund” juga merupakan salah satu bentuk pendistribusian 

zakat yang bertujuan produktif. Sistem ini diterapkan dengan memposisikan 

dana zakat sebagai dana penjaman yang wajib dikembalikan baik ada maupun 

tanpa bagi hasil. Ruh sistem ini adalah mendorong kaum miskin untuk mau 

berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan kaum miskin tersebut 

pada tahun yang akan datang tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, namun 

telah menjadi wajib pembayar zakat.66 

 

C. Manajemen Operasional Lembaga Amil Zakat 

Lembaga amil zakat sebagai lembaga sosial kemasyarakatan maka 

diperlukan manajemen operasional sebagai bentuk pengukuran kinerja dari 

lembaga tersebut. Lembaga amil zakat tidak sedikit yang melakukan organisasi 

zakat langsung terjun ke masyarakat, cara seperti ini mengabaikan suatu hal 

penting yaitu tersisihkannya perencanaan di tubuh internal organisasi zakat, yakni 

rancangan bangun organisasinya sebagai bentuk manajemen strategik.67 

Pengelolaan zakat yang optimal dan melalui proses pemberdayaan yang 

dilakukan oleh lembaga yang kompeten, menjadi salahsatu kunci sukses dari 

optimalisasi peran zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Maka 

untuk dapat menerapkan peran zakat secara optimal diperlukan fungsi-fungsi 

manajemen operasional lembaga tersebut, sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat 

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya terhadap yang akan harus dilakukan, kapan, bagaimana, 

dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan, setidaknya 

                                                 
65Ibid, Hal 118. 
66 Ibid, Hal 118. 
67 Eri Sadewo, Manajemen Zakat...,Hal 57. 
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harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya; hasil yang 

ingin dicapai, apa saja yang dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya 

serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan.68    

Fungsi dan tugas organisasi zakat adalah mengelola zakat. Mengingat 

itu kebanyakan organisasi zakat langsung turun ke masyarakat berkampanye 

tentang zakat. Cara seperti ini dianggap kurang efektif karena mengabaikan 

suatu hal penting, yaitu tersisihkannya perencanaan yang ada pada tubuh 

organisasi. Dalam menyusun suatu perencanaan sebuah lembaga akan 

menemukan suatu kendala yang akan menghambat suatu program. Akan tetapi 

jika telah membuat perencanaan yang baik maka suatu kendala tersebut dapat 

menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas kerja para anggota.69 

Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah 

perencanaan suatu lembaga yaitu pertama melakukan sebuah analisis 

kebutuhan yang merupakan langkah awal bagi suatu lembaga agar mengetahui 

seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan 

agar memberikan penyadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat 

menyadari bahwa lembaga atau proyek yang akan dilaksanakan memang 

dibutuhkan. Kedua, analisis kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui berapa 

besar tingkat kekuatan dan kelebihan suatu lembaga dan hal ini merupakan 

suatu tahapan yang sangat bagus. Sebuah perencanaan yang sangat matang, 

mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan, kemudian berusaha mengatasi 

kelemahan- kelemahan itu. Ketiga, penyusunan langkah kerja yang merupakan 

tahapan terkahir dari tahapan-thapan tersebut.70   

2. Pengumpulan Zakat 

Kewajiban menunaikan zakat merupakan perintah agama  yang 

tercantum  pada  Al-Qur’an dan sunah  Rasul kepada setiap orang muslim yang 

mampu dan memenuhi syarat zakat.  Oleh karenanya dalam  penunaian zakat 

menggunakan prinsip berdasarkan kesadaran masing- masing. Itulah sebabnya 

pada pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

                                                 
68 Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktek (Jakarta: 

Gema Insani Press,2003), Hal. 78.   
69 Ibid, Hal.80 
70 Ibid, Hal. 85 
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pengelolaan zakat, menentukan bahwa  dalam rangka pengumpulan zakat 

muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewaiban zakatnya dan jika 

tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta 

bantuan BAZNAS. 

Salah satu peran fungsi lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan 

dana zakat dari para muzakki. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana 

tersebut bagian dari pengelolaan zakat menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang 

dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu pertama, dana 

yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun 

perusahaan. Kedua, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana 

karena adanya sentuhan tertentu.71 

3. Pendistribusian Zakat   

Pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada 

orang-orang atau golongan yang berhak menerimananya seperti yang tertera 

pada surat At- Taubah ayat 60. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut 

dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif 

untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing- masing 

dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut di bagi pada dua bagian 

yaitu:72 

a. Konsumtif Tradisional 

Yaitu pembagian zakat kepada mustahiq dengan cara langsung untuk 

kebutuhan sehari- hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam 

mengatasi permasalahan umat. 

b. Konsumtif Kreatif 

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang 

digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan 

sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis serta beasiswa 

untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk 

pedagang kecil dan lain sebagainya.  

                                                 
71 Eri Sadewo, Manajemen Zakat ..., Hal 190. 
72 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 

2008) Hal. 314-315. 
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c. Produktif Konfensial 

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang 

diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha mustahiq. Seperti 

mesin jahit dan lainnya. 

d. Produktif Kreatif 

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal 

bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan 

sebagainya. 

4. Pengawasan Zakat 

Pengawasan sesungguhnya merupakan proses amar ma’ruf  nahi 

munkar. Pengawasan bisa berangkat dari diri sendiri sebagai pengawasan 

melekat. Juga bisa dari luar kedalam sebagai pengawasan yang diprogramkan. 

Tujuan dari pengawasan tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan 

organisasi. Pengawasan terkait erat dengan perencanaan. Sebagai sebuah 

kegiatan, pengawasan bisa dirancang dalam perencanaan secara khusus. 

Namun sebagai sebuah tanggungjawab, pengawasan sebenarnya telah melekat 

secara inheren dalam tiap perencanaan. Karena melekat secara inheren 

sebenarnya perencanaan adalah pengawasan itu sendiri.73. 

Agar pengawasan berjalan dengan sesuai dengan koridor syari’ah, 

maka dalam lembaga zakat pengawasan dibedakan menjadi 2 subtansi, yakni:74  

a. Secara fungsional, yaitu pengawasan yang telah built-in melekat inheren 

dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini 

penyimpangan telah dikikis tiap amil menjadi pengawas setiap program. 

Secara moral,fungsi seperti ini metegakkan amil karena dapat bekerja serta  

beribadah sekaligus. 

b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syari’ah. Kedudukan Dewan 

Syaria’ah dilembagakan secara struktural. Bersifat formal disahkan melalui 

surat keputusan yang diangkat Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh 

kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari’ah berada diatas pimpinan 

lembaga zakat. Han dan wewenang Dewan Syari’ah, melegalisasi dan 

                                                 
73 Ibid, Hal.140 
74 Ibid, Hal. 141. 
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mengesahkan setiap program lembaga zakat. Juga berhak menghentikan 

program yang menyimpang dari ketentuan syari’ah.  

 

D. Lembaga Amil Zakat 

1. Manajemen Lembaga Amil Zakat75 

Berdasarkan sifat operasinya, organisasi dapat menjadi dua macam. 

Pertama organisasi yang berorientasi mencari keuntungan (profit 

organization). Hidup mati organisasi sangat tergantung pada keuntungan yang 

diperoleh. Kedua adalah organisasi yang tidak berorientasi mencari 

keuntungan(Not-for-profit organization), yaitu organisasi yang dalam 

menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dalam 

segala aktivitasnya. kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung dari 

berbagai sumbangan dari para donatur. Termasuk dalam jenis ini adalah 

organisasi sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi 

pengelola zakat termasuk dalam jenis organisasi nirlaba yang tidak mencari 

keuntungan. 

Organisasi nirlaba memilki karakteristik yang berbeda dengan 

organisasi bisnis pada umumnya antara lain: 

a. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding 

dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Jika 

organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan 

kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. 

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti 

bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlana tidak dapat dijual, dialihkan, 

atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 

proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau 

pembubaran organisasi. 

 

 

                                                 
75Rifqi Muhammad, Akuntasi keungan syariah, (Yogyakarta: P3EI Press,2010), Hal 66. 
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2. Jenis-jenis Dana yang Dikelola Organisasi Nirlaba76 

Jenis dana yang ada pada organisasi nirlaba sangat tergantung kepada 

jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba tersebut. Namun jika dilihat dari 

ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang jenis dana dapat dibagi 

menjadi: 

a. Terikat secara permanen, misalnya tanah atau lukisan yang disumbangkan 

dengan tujuan untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau dana yang 

disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara 

permanen (endowment fund). 

b. Terikat temporer, misalnya dana yang disumbangkan untuk investasi yang 

hasilnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja, atau aktiva 

yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. 

c. Tidak terikat, meliputi dana-dan yang disumbangkan tanpa syarat tertentu. 

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di 

bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Definisi menutur UU No. 

23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.77 

Keberadaan Organisasi pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

b. Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU 

No. 38 tahun 1999 

c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji N0. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis 

OPZ, yaitu: 

a. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah 

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang 

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. 

                                                 
76Ibid, Hal 67. 
77 Ibid, Hal 67. 
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Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memnuhi 

dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. Akte pendirian (berbadan hukum) 

b. Data muzakki dan mustahiq 

c. Daftar susunan pengurus 

d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang 

e. Neraca atau laporan posisi keuangan  

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit 

Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil 

zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai 

berikut78: 

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum 

muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah 

saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim. 

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang 

siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. 

Ketiga, Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting 

karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan 

rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini 

memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk 

transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan 

syariat islamiyyah.  

Keempat, Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang 

menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang 

relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan 

kekeliruan yang diakibatkan dari kebudohannya pada masalah zakat tersebut. 

Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang 

kepercayaan dari masyarakat. 

                                                 
78 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Zakat, muassasah Risalah, Beirut (1991) juz II, Hal 586. 
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Kelima, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting akan 

tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. 

Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan 

kinerja yang optimal. 

Keenam, Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil 

zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan 

tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan 

3. Muzakki 

Muzaki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

zakat. Ia orang yang merdeka, lagi memiliki harta yang mencapai suatu batas 

tertentu yang disebut satu nishab, dari berbagai harta yang telah diwajibkan 

berdasarkan syar’i. Kini orang-orang yang termasuk pengertian katagori 

tersebut cukup banyak. Mengingat banyaknya orang  muslim yang memiliki 

kekayaan dari berbagai usaha.79 

Para ulama islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang 

muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah 

tertentu dengan syarat- syarat tertentu pula. Zakat itu diwajibkan berdasarkan 

ayat-ayat yang tegas dan hadis-hadis yang shahih, yang semuanya menegaskan 

bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktekkan generasi demi 

generasi.80  

Syarat-Syarat Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat, syarat yang 

harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan 

yang dipunyai seorang muslim, ialah pemilik yang pasti/ milik penuh, 

berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nisab, 

berlaku satu tahun.81 

Adapun syarat harta yang menjadi sumber atau obek zakat adalah 

sebagai berikut:82    

                                                 
79 Ahmad Husnan, Zakat menurut Sunnah dan Zakat Model Baru,( Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 1996) Hal. 29. 
80 M. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat 

Berdasarkan Quran dan Hadis, Alih bahasa Salman Harun, Litera Antar Nusa.  

 81 Elsi kartika, Pengantar hukum..., Hal 15.  
82 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam...,Hal 20. 
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a. Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. 

Artinya harta yang haram, baik subtansi bendanya maupun cara 

mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah 

tidak akan menerimanya. 

b. Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, 

seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau 

ditabungkan. Baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Harta 

yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak 

dikenakan kewajiban zakat. Seperti kuda untuk perang dan hamba sahaya 

dizaman rasulullah termasuk harta yang tidak produktif. 

c. Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut ada dibawah control dan didalam 

kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu 

berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang 

lain, dan ia dapat menikmatinya. 

d. Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai 

nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban 

zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan 

ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah 

berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi 

wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab. 

e. Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan , 

emas dan perak , harus sudah ada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh 

muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu 

antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut 

dengan persyaratan al-haul. Sedangkan untuk zakat pertanian tidak terkait 

dengan ketentuan haul, akan tetapi ia dikeluakan pada saat memetiknya atau 

memanennya jika mencapai nishab. 

f. Keenam, sebagian ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah 

terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah 

terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas 

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang 
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dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak 

terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. 

4. Mustahiq  

Mustahiq adalah golongan orang yang berhak Menerima Zakat.83 

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Qur’an suarat 

At-taubah (9) ayat 6084: 

                           

                         

       

Artinya:  

sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu’allaf yang 

ditunjuk hatinya, udak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah. 

 

Kata shadaqah dalam ayat tersebut adalah suatu kewajiban yang disebut 

zakat, dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir 

dari ayat tersebut yang berbunyi sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah. Penjelasan-penjelasan tentang kewajiban menunaikan zakat. Al-Qur’an 

menjelaskan permasalahan zakat lebih ringkas dibandingkan dengan penjelasan 

mengenai shalat. Maka secara khusus pula Al-Qur’an telah memberikan 

perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Berarti 

Al-Qur’an tidak memperkenankan para muzakki membagikan zakat menurut 

kehendak mereka sendiri.85 

Penjelasan ayat tersebut di atas sangatlah jelas, bahwa yang berhak 

menerima zakat, semuanya ada delapan golongan, yaitu86: 

 

                                                 
83Muhammad dan Ridwan, Zakat…, Hal 54-58. 
84Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press, 

1999)  
85Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Hal 58. 
86Ibid,Hal 58-60. 
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a. Golongan fakir 

Kata fakir berarti oarang-orang yang sangat miskin dan hidup 

menderita yang tak memiliki apa-apa untuk hidup. Fakir jama’nya Al-

fuqara’ sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah (9): 60, 

selain di surat tersebut juga kata fakir dapat kita ketemukan dalam Al-

Qur’an surat Al-Qashash ayat 14, surat Al-Baqarah (2) : ayat 273 

 

Qs. Al-Qashash (28) : 1487 

                     

Artinya: 

dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami 

berikan ke- padanya Hikmah (kenabian) dan pengetahuan. dan 

Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat 

baik. 

 

Qs. Al-Baqarah (2) : 27388 

                       

                              

              

Artinya:  

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 

jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak 

tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-

minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 

meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik 

yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Mengatahui. 
 

Pernyataan ayat tersebut sangat jelas bahwa orang fakir yaitu orang 

yang tidak memiliki harta benda dantidak mampu untuk melangsungkan 

hidup karena ketidakadaan nafkah. 

 

                                                 
87 Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII 

Press, 1999) 
88 Ibid.  
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b. Orang-orang miskin/golongan miskin 

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal 

sama-sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup 

semua orang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan 

sakit, usia lenjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup 

untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya. 

Adapun definisi yang diungkapkan oleh Yasin Ibrahim lebih luas 

yakni orang miskin: “orang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu 

memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya 

jika ia memiliki harta yang telah mencapai nisbah. 

c. Para amil zakat 

Mereka inilah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang 

telah ditugaskan oleh pemerintah atau non pemerintah atau pemimpin dalam 

masyarakat. Kata amilum yang diartikan pengumpul bisa mencakup semua 

pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja, 

pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya yang bersangkutan 

dalam mengelola manajemen dan administrasi dana zakat. Pengumpul atau 

pengelola dana zakat, mereka berhak mendapatkan gaji dari dana zakat yang 

terkumpul tersebut. Tanpa melihat kondisi keuangan atau kekayaan mereka 

yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat tersebut. 

d. Golongan mualaf 

Penerima zakat golongan keempat adalah orang-orang  yang baru 

masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam 

memperjuangan dan menegakkan Islam. Tujuan pemberian zakat terhadap 

orang-orang yang baru masuk Islam guna menguatkan iman mereka dan 

menarik hati orang-orang yang memperlakukan iman mereka dan menarik 

hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk 

Islam. Ketetapan ini diambil ketika Khalifah di pegang oleh Abu Bakar. 

e. Bentuk membebaskan tawanan perang (memerdekakan budak) 

Menurut Sayyid Quthb, pemberian dana zakat terhadap kelompok ini 

sudah tertutup, dikarenakan tidak adanya perbudakan. Maka dana zakat ini 



44 

 

 

 

bisa disalurkan para para pengerajin yang tidak memiliki modal untuk 

mengembangkan usahanya. 

f. Orang yang berhutang  

Mereka ini adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam 

hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan 

maksiat. Jadi mereka berhutang , bukan untuk bermewah-mewahan ataupun 

sebab menuju kemewahan. Golongan ini diberikan dana zakat dengan 

bagian yang adil sehingga bisa terlepas dari hutang dan menjadikan 

kehidupan mereka lebih terhormat. 

g. Sabilillah 

Jumhur ahli fiqih berpendapat, maksud sabilillah adalah para 

pahlawan sukarela dalam perjuangannya. Namun jjika melihat makna 

fisabilillah mempunyai cakupan yang cukup luas dan bentuknya, hal ini 

tergantung sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Memang kata tersebut dapat 

mencakup berbagai macam perbuatan yang memilki nilai makna jihad. 

Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini seperti: dana 

pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan, dan dana 

sebagainya. 

h. Musafir (ibnu sabil) 

Ibnu sabil ini adalah orang-oarang yang bepergian dan kehabisan 

bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang 

mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta 

bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.  

Kedelapan kelompok yang ditetapkan dalam Al-Qur’an memiliki 

cakupan yang sangat luas, serta meliputi hampir semua bentuk keselamatan 

sosial ummat. Namun yang paling utama menerima zakat adalah orang-orang 

yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian tapi gagal 

memperolehnyauntuk memenuhi hidupnya, dan mereka dalam keadaan miskin. 

 

 

 

 


