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ِ ِ اَّلل عَ َ َٰل َر ُس
ً َ ون د
ُوَل
ِ امسب
ُ َّ َما َأفَ َاء
َ ِيل َ َْك ََل يَ ُك
َّ وِل ِم ْن َأى ِْل امْ ُق َر ٰى فَ ِل َّ َِّل َو ِن َّلر ُسولِ َو ِ ِِلي امْ ُق ْر َ َٰب َوامْ َي َتا َم ٰى َوامْ َم َسا ِكنيِ َوا ْب ِن
ُ ب َ ْ َني ْ َاْل ْغ ِن َيا ِء ِمنْ ُ ُْك ۚ َو َما أَٓتَ ُُكُ َّامر ُس
اَّلل َش ِديدُ امْ ِعقَ ِاب
َ َّ اَّلل ۖ ا َّن
َ َّ ول فَخ ُُذو ُه َو َما َنَ َ ُ ْاُك َع ْن ُو فَانَْتَ ُوا ۚ َوات َّ ُقوا
ِ
“…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.”

Al-Hasyr : 7
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mustahiq di BAZNAS
Provinsi Jambi, untuk mengetahui praktik dalam pendistribusian dana zakat
produktif oleh mustahiq Provinsi Jambi, dan untuk mengetahui pengaruh dana
zakat produktif terhadap perekonomian mustahiq di BAZNAS Provinsi Jambi
tahun 2019.
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan
instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian dana zakat
produktif yang disalurkan kepada mustahiq telah sesuai dengan syariat Islam dan
memberi dampak kesejahteraan bagi perekonomian mustahiq, dari semua ustahiq
yang telah menerima penyaluran zakat produktif ini ada beberapa yang telah bisa
melunaskan dan mengajukan dana pinjaman yang lebih besar dari pinjaman awal
yang artinya mustahiq dapat memperluas jaringan usahanya ataupun memperbesar
kapasitas usahanya.

Kata Kunci : Perjanjian, Simpanan dan Koperasi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap
muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua
keterkaitan yaitu habluminallah dan habluminannas. Artinya zakat menjadi
perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan
kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian
kepada Allah dan pengabdian sosial.

1

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama
dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari
tangan orang kaya kepada orang miskin. Zakat di samping termasuk ke dalam
kategori ibadah mahdah, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam
prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama
kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum
ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai
instrument utama kebijakan fiskal.

2

Di dalam Al-Qur‟an, Allah menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali
(tiga puluh kali) di antaranya bersama-sama sebanyak 27 kali (dua puluh
tujuhkali)
1

Asnani, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2008), hlm.20.
2
Didin Hafidhuddin , Agar Harta Berkah dan Bertambah (Jakarta: Gema Insani,
2009), cet. Ke-3, hlm. 104.

1

dengan shalat. Salah satu bersama kata shalat namun tidak dalam ayat
3

yang sama. Hal ini dapat dipahami betapa zakat sebagai salah satu rukun
Islam yang sangat penting. Kewajiban zakat beriringan dengan shalat
memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai ibadah yang diwajibkan
untuk kaum muslimin.
Di dalam Al-Qur‟ an juga disebutkan pujian bagi orang-orang yang
menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan
ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat
diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian
diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Yang mengambil
dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai
denganfirman Allah dalam surat at-Taubat :103.

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3

Achyar Rusli , Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam

Al-Qur’an (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm 35.

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat at-Taubah
ayat 60:

ُ َامصدَ ق
ات ِنلْ ُفقَ َرا ِء َوامْ َم َسا ِكنيِ َوامْ َعا ِم ِل َني عَلَْيْ َا َوامْ ُم َؤم َّ َف ِة قُلُوُبُ ُ ْم َو ِِف ّ ِامرقَ ِاب َوامْغ َِار ِم َني
َّ ۞ اه َّ َما
ِ
ِ َّ ِيل ۖ فَ ِريضَ ًة ِم َن
ِ َّ ِيل
اَّلل عَ ِل ٌمي َح ِك ٌمي
ِ امسب
ِ َو ِِف َسب
ُ َّ اَّلل ۗ َو
َّ اَّلل َوا ْب ِن
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.”
Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan
yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus
zakat),mualaf, riqob, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Pendistribusian zakat
kepadagolongan yang telah ditetapkan dalam syara‟ yaitu delapan asnaf akan
membawa maslahah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu
pelanggaran hukum Allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an
dan Sunnah.
Pembentukan badan amil zakat merupakan wujud nyata perhatian
pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah
mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok
4

masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat
adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong
kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi
zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak
sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan
4

Ibid., hlm. 103.

ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik,
zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang
melanda dunia.
Zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi
mempuذnyai tujuan yang leih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.
Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Zakat
merupakan suatu penggerak yang memberikan tunjangan kepada para
pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa
didapatkan dari jalan lain.

5

Menurut ulama kotemporer, Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya
KiatIslam Mengentaskan Kemiskinan bahwa zakat bukan sekedar kemurahan
individu merupakan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui
aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahan, mulai dari
pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka
yangberhak.

6

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau
lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak
sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk
oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam
membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri,

5

Wulan sari, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap perkembangan usaha
mikro Mustahik, (Universitas Diponegoro), 2013, hlm.22.
6

Yusuf Al- Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta:Gema Insani

Press, 1997), hlm. 106-107.

dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan
sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi

.7

Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan
zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan
oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat
(LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan
oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq
8

sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Perkembangan distribusi
zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan
satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI
No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan
mneyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan
partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan,
pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari
ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.

10

Dari uraian di atas,

penulis ingin meneliti sejauh mana Praktek Pendistribusian Zakat Produktif
oleh BAZNAS Provinsi Jambi terhadap Mustahik Ditinjau dari Hukum

7

M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, Southest Asia Zakat Movement (Padang
:Forum Zakat (FOZ), 2008 ), hlm. 36.
8

Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta:Gema Insani Press,
2002), cet ke-1, hlm.132

Islam? Apakah dana yang didistribusikan benar-benar pada sasaran dan
mampu meningkatkan pendapatan hidup mereka?
Permasalahan ini yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan penulis
merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait
dengan pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Jambi yang akan
dicurahkan dalam skripsi yang berjudul “Praktek Pendistribusian Zakat
Produktif oleh BAZNAS Provinsi Jambi terhadap Mustahik Ditinjau dari
Hukum Islam”

B. Rumusan Massalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana Praktik dan Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif kepada
Mustahiq BAZNAS Provinsi Jambi ?

2.

Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik dan Pengaruh
Pendistribusian Zakat Produktif kepada Mustahiq BAZNAS Provinsi
Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah
diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui Praktik dan Pendistribusian yang dilakukan oleh
BAZNAS Provinsi Jambi terhadap Mustahiq

2.

Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik
dan Pendistribusian Zakat Produktif kepada Mustahiq BAZNAS Provinsi
Jambi.

D. Batasan Masalah
Untuk lebih terarahnya dan memperoleh hasil penelitian yang tepat pada
sasaran serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga
membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya
membahas mengenai Pendistribusian dan Pengaruh Penyerahan Modal Zakat
Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS
Provinsi Jambi.

E. Kerangka Teori
1.

Landasan Teori
Dalam penelitian ini digunakan beberapa kajian teori yang digunakan
sebagai landasan (dasar) penelitian, yaitu: Pertama Kajian teori pemanfaatan
zakat produktif meliputi definisi zakat produktif, landasan hukum zakat,
hukum zakat produktif, tujuan pemanfaatan zakat, dan pemanfaatan zakat
produktif serta distribusi zakat produktif. Kedua, pendayagunaan dan
pengumpulan dana zakat. Ketiga, pelaporan dana zakat.

a.

Definisi Zakat Produktif
Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh,
9

bertambah, dan berkah Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, zakat
berarti Selain itu zakat juga memiliki arti tumbuh (namuww) dan
bertambah (ziyadah).

10

Zakat juga sering kali dikemukakan untuk makna

thaharah (suci), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AlQur‟anQ.S. Al-A‟la (87): ayat 14:

Artinya

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dengan beriman).”

Adapun makna zakat dapat menyucikan orang yang mengeluarkan
dan akan menumbuhkan pahalanya, sedangkan makna-makna zakat
secara etimologis dapat dikumpulkan dalam Q.S. Attaubah (9): ayat 103
berikut:

ع يس مي لع

11

او

ع ان ل ن كس

ا

و

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketentuan jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa
Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

9

M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema
Sosial diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14.
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Wahbah Al-Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Al-Fiqh Al-Islami
Adilatuhu), (Damaskus:Dar Al-Fikr, 2008), hlm 82.
11

Ali Hasan, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema
Sosial diIndonesia, hlm. 16.

Sedangkan zakat menurut istilah (syara’) jumlah harta tertentu yang
wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada
golongan orang yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya)
12

menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.

Kaitan antara

makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwasetiap harta yang
dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh,
berkembang dan berkah. Dalam artian bahwa harta yang dikeluarkan
sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan orang yang
mengeluarkannya, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan
bagi muzakki.
Disamping itu, selain hati dan jiwanya yang bersih, kekayaan nya
juga akan bersih. Sebagaimana yang tergambarkan dalam surah Attaubah
ayat 103, bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang-orang yang
mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia,
tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus
dan kikir.

13

Sedangkan Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal
dari bahasa Inggris yaitu productive yang berarti mampu menghasilkan
(dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakaisecara
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Khusnul Huda, Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya
PengembanganSumber Daya Mustahiq (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat
Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal),
Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2012.
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Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang
Press,2008), hlm. 18.

14

teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Jadi secara umum

produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak
yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

15

Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara
produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode
menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih
luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat
guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif,
sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis
darizakat.

16

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau
dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan
secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi
dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga
dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara
terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat
yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara
terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.

14
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Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www. kbbi.web.id.
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Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LPKN, 2000), cet. Ke-2,
hlm. 893.
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Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hlm. 64.
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Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk
amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan
golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga
mampu

berdiri

sendiri

dimasa

mendatang

dan

tabah

dalam

18

mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan
menciptakan pekerjaan berarti „amil dalam hal ini pemerintah dapat
menciptaan lapangan pekerjaan dengan dana zakat,seperti perusahaan,
modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap
dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik
dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman
Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam
Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa
Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk
dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak
memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan
pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan
usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan
dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga
harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar
semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

18

Yusuf Qadhawi, Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam, (Beirut:1966),
hlm.127.

Dari bebrapa pendapat diatas dapt disimpulkan bahwa zakat
produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan
situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif
tersebut , masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga
dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup
mereka.

19

Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah dana
pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul
lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untu meminimalisir adanya
perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Untuk kejelasan,
penulis akan mudnru sedikit melihat dan memaparkan pengerrtian dari
zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:
Zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah, atau
dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, menyucikan, memurnikan,
memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan
kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti:
“Nama dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk
asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus”.

20

Sedangkan untuk infak dan sedekah mempunyai pemahan arti yang
sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yng diungkapkan oleh Didin
Hafidhudin yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu,

19

Asnainu, Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam, (Bengkulu:Pustaka Pelajar,
2008), cetakan ke-1, hlm.93
20
Hasin Rattib Yusuf Royyan, Raqabah Maliyah fi Fiqh Al-Islam, (Daar el Nafais li an
Nasr : Urdun, 1999), hlm. 38.

sedangkan sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam
terminologi syariah pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan
sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan
ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infak dansedekah adalah sunnah.
Khusus untuk zakat, ketentuan penerima dana zakat sudah
ditentukan kepada kategori delapan asnaf. Sedangkan untuk infak dan
sedekah, peraturanbagi kategori kelompok penerima lebih longgar
ketimbang zakat, artinya distribusi infak dan sedekah dapat diberikan
kepada siapa saja yang membutuhkannya.

21

Pada dasarnya pemetaan alokasi dana dari hasil zakat, infak dan
sedekah pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab
moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataam
pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memnuhi kewajiban zakat,
kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan asnaf adalah 1/8
atau 12,5%.

22

b. Landasan Hukum Zakat
Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena zakat
termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga
setelah syahadat, dan shalat. Oleh karena itu zakat tidak boleh diabaikan

21

Husein Sahata, Muhasa Az-Zakah, (Kairo Mesir, 1997).
Karnaen merumuskan tabulasi alokasi distribusi dana zakat kepada golongan delapan
asnaf dengan prioritas yang disesuaikan dair banyaknya jumlah ayat al-Qur‟an yang
menerangkan setiap golongan tersebut. Hasil formulasi menampilkan bahwa tidak semua
golongan menerima bagian 1/8. Untuk lebih jelasnya lihat Karnaen A Poerwaatmadja,
Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, 1996, hlm. 116-121.
22

oleh siapapun. Zakat sendiri mulai disyariatkan di Madinah pada bulan
syawal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan ramadhannya diwajibkan
zakat fitrah, karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan
kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim
yaknisebagai bukti solidaritas sosial .
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Jadi zakat yang menjadi

kewajiban awal adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat
harta (maal). Adapun landasan (kehujjahan) zakat terdapat dalam nash
yang sharih, baik dalam Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma‟.

ا وأ

ا

وأ ا

Al-Qur‟an

1)

Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 43.

a)

ا ان ع ين ع وا نر ع ا ا

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-orang yang ruku’.”
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 277. b)
وأاك ا ا احم ا وعل ا أ ن ا ا ان

ا

وأ ا

ا

أ

و ر

ن و ع

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

stidaH

2)

23

nemurtsnI
Muhammad dan Ridwan Mas‟ud, Zakat dan Kemiskinan
PemberdayaanEkonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.39.

ع

لال

اب

ام: ا ن أن

لال

علي

ر

ا عا ا ب عث و

احم ث ف ذن ـ مي

ـ

نيا

. أ

وف: " لال ان

ا

ع

ذ

أ ا

،م

فل ا

،ع لي

"م.

وانل

نل ار

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz
ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu
beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas
mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orangorang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang
fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz
24
Bukhary.”
‟amjI

3)

Sedangkan secara ijma‟, para ulama baik salaf (klasik)
maupunkhalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya
kewajiban zakat danmerupakan salah satu rukun Islam serta
menghukumi kafir bagi yangmengingkari kewajibannya.

c.

25

Hukum Zakat Produktif

fitkudorp

Sebagaimana telah

dijelaskan

bahwa

zakat

pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat
yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha
bagi

orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah

(dhuafa). Dan

pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup
mereka secara terus-menerus.

24

As-San‟any, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz II cet : I, Jum‟iyah Ihyau
Turots Al-Islamy Kuwait , 1997.
25
Ibid.,Hlm. 23.

Kemudian dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut, timbul
pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum
pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa
didalam nash-nash yang sharih, baik didalam Al-Qur‟an, hadits, maupun
ijma‟ tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat
apakah dengan cara produktif atau konsumtif.

26

Pada dasanya pembaharuan hukum Islam saat sekarang ini atau pada
masa kontemporer, sedikit mengalami pergeseran paradigma dari
paradigma

hukum

Islam

klasik

ke

paradigma

hukum

Islam

kontemporer.Dimana paradigma hukum Islam kontemporer dalam
menginterpresentasikan suatu wahyu lebih cenderung pada teks dan
kontekstualnya. Hal ini berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik
yang lebih cenderung pada tekstual dan seakan mengabaikan maksud
dariwahyu pada teks tersebut.

27

Pembaharuan paradigma hukum Islam terus dikembangkan untuk
membenahi ketertinggalan hukum Islam dan menyesuaikan dengan
keadaan

aktual

pengembangannya,

dengan

cara

pembaharuan

membuka
paradigma

pintu

ijtihad.

hukum

Dalam

Islam

tentu

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah
akibat terjadinya perluasan objek studi akibat pengembangan kasus-kasus
yang aktual. Salah satunya adalah masalah zakat, dimana zakat tidak
26
27

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 77.

Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Joko Supomo (Yogyakarta:
Islamika, 2003), hlm. 19-38.

hanya diinterprestasikan secara teks, namun lebih kepada pesan universal
yang terkandung dalam teks normatif baik ayat maupun hadis bahwa
zakat memiliki fungsi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
maka untuk mencapai tujuan tersebut zakat tidak hanya diberikan secara
konsumtif, melainkan diberikan secara produktif.
Namun dalam teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam
menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam AlQur‟an

atau

petunjuk

yang

ditinggalkan

nabi

SAW,

maka

penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad yang dilakukan
para ulama merupakan alternatif yang ditempuh untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan persoalan-persoalan yang terjadi
dalam masyarakat karena tuntutan situasi dan perkembangan zaman.
Ijtihad hanya dilakukan terhadap masalah yang tidak ditemukan dalil
hukumnya secara pasti di dalam Al-Qur'an dan sunah.
Dasar hukum penggunaan ijtihad sangat jelas sebagaimana dalam
hadits yang menerangkan dialog antara Rasulullah SAW dengan Mu‟adz
bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman.
Dalam sejarah hukum Islam, dapat dilihat bahwa Ijtihad diakui
sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur‟an dan Hadits. apalagi
problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan
umat Islam, topik aktual dan akan terus menerus hangat selagi umat
Islam ada.

28
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Ibid., hlm78.

Oleh karena itu penggunaan ijtihad yang tetap

berpedomanpada Al-Qur‟an dan Hadits dapat memenuhi tujuan untuk
menciptakan kemaslahatan umat (jalbu almashalihi al-ibad), maka
hukum islam selalu tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan
zaman, termasuk untuk menjawab tuntutan pertanyaan-pertanyaan
tentang zakat produktif tersebut. Dengan demikian bahwa teknik
pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi
dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam
artian bahwa perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat
tidaklah dilarang dalam Islam, karena tidak ada dasar hukum yang jelas
menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

29

d. Tujuan Pemanfaatan Zakat
Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan
harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya
diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut
Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan
untuk hal-hal sebagai berikut:

30

1) Memperbaiki Taraf hidup
Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari
pemberian zakat. Jika melihat pada realitsa umat Islam khususnya di
Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis
29

Ibid., hlm. 78-79.
Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan
Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Hlm. 44.
30

kemiskinan. untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan,
yaitu: Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan
pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan
tentang homeindustry, dll. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan
modalmaupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka
peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau
buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.
2) Pendidikan dan Beasiswa
Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih
banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak
anak- anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu
permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan
konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini
program tersebut dapat dilakukan dengan cara: Pertama memberikan
bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang
pendidikan. Kedua memberikan bantuan biaya sekolah kepada anakanak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan
sekolah.
3) Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran
Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi
masalah ketanagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program
ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan
tetap untuk dapat memenuhi kebuthan hidup sehari-harinya. Selain

itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha,
namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.
4) Program Pelayanan Kesehatan
Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan
masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin,
khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umunya
pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam
bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata
“fisabilillah” yang diartikan sebagai kepentingan umum.
5) Panti Asuhan
Usaha menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha
yangbersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.
Usaha inisebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan
jugaorganisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat
islamdalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya
yangtidak sedikit oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil
daripembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan
kepada organisasi yang sudah ada atau dengan acara mendirikan
organisasi atau panti asuhan baru.
6) Sarana Peribadatan
Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan
untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah.
Pemikiran zakat diperlukan unutk keperluan keperluan dan

pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran
atas tafsir dari kata “fisabilillah”.

e.

Pemanfaatan Zakat Produktif
Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata
manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan
memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan
pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya
guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat
guna;

sangkil.

Pendayagunaan

sendiri

sering

diartikan

pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

sebagai
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disiumpulkan kemudian
dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna dan
manfaat yang suai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu mengahasilkan
penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.

32

Adapun terkait dengan pemanfataan atau pendayagunaan zakat telah
ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang
zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:
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Gresik, Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1. April 2015, hlm. 6.

a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah
terpenuhi.
Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada
tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya
dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga
dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat
yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan.
khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh
hasil dan manfaat bagi umat.
Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah mahdlah, juga
memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki
peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan
juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu
atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga
pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem
distribusi

yang

diterapkan

dan

kepada

siapa

zakat

tersebut

didistribusikan.
Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk
pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah
kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama

pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan
kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq) telah
jelas

diatur

keberadaannya

dalam

Al-Quran.

Pemanfaatan

atau

pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada
harus memiliki dasar hukum yang kuat.
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Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat
dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut:Pertama, Pemanfaatan atau
pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk
pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya
bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatan oleh
mustahiq. Kedua, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat
konsumtifkreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan

,

keperluanalat-alat sekolah. Ketiga Pemanfaatan dan pendayagunaan
produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini
dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang
bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan
lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi,
kambing, dll. Dan Keempat, adalah pemanfataan atau pendayagunaan
dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat
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Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan
UsahaMustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang), Skiripsi: Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 72.

berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau
sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.
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Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka
dapat dilakukan dengan beberapa model/ skim pendistribusian, antara
lain adalah sebagai berikut:
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1) Sistem In Kind
Model pendistribusian dengan sistem in kind dilakukan dengan
cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang
dibutuhkan oleh mustahiq/ kaum ekonomi lemah yang ingin
berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang
telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.
2) Sistem Qardhul Hasan
Model pendistribusian dengan menggunakan sistem qardlul
hasan ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal
usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa.
Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh
mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa
modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal
masih dapat kembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan
untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain.
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Press, 1998), hlm. 62-63.
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3) Sistem Mudharabah
Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan
dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil.
Sistem ini hampir sama dengan sistem qardlul hasan, akan tetapi
terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari
usaha antara mustahiq dan amil.

f.

Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakat
Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan
yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah.
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1) Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada
dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun
kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak
orang lain.
2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang. Baik secara alami
berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau
usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya
maupun di tangan orang lain atas namanya.
3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh
seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin
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Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya : al-Iklas, 1995), hlm.

(menurut ulama Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup
secara wajar sebagai manusia.
4) Bersih dari hutang. Artinya harta yamg dipunyai oleh seseorang itu
bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun
hutang kepada sesama manusia.
5) Mencapai nisab. Artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal
yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6) Mebcapai haul. Artinya harta itu harus mencapai waktu tertentu
pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah
menuai panen.

g.

Distribusi Dana Zakat Produktif
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Saat ini yang menjadi trend dari Islamization proccess yang
dkembangkan oleh para pemikir ontemporer ekonomi Islam adalah,
pertama: mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi
bagi hasil (free interest), kedua : mengoptimalkan sistem zakat dalam
38

perekonomian (fungsi distribusi income). Untuk trend ini sejumlah
pemikiran inovatif tentang intermediary sistem dikembanglah oleh para
ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa
masyarakat Muslim sampai saat ini masih dalam ekonomi terbeakang,
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artinya permasalahan kemiskinan dan kesenajngan sosial dimiliki oleh
sejumlah besar negara yang jstru berpenduduk mayoritas Islam.
Sebagaimana yang disinyalir dalam surah at-Taubah : 60
”sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk ornag-orang fskir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang erutang,
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang idwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha
Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”
Maka pola distribusi zakat produktif lebih menarik untuk dibahasn
mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yamg
terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf.
Gambar 1.1
Distribusi Dana Zakat
ZAKAT SEBAGAI
KEWAJIBAN SETIAP
MUSLIM

BAZDA KOTA JAMBI

PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF

KEUNTUNGAN USAHA
MUSTAHIQ

h. Pendayagunaan Dana Zakat
1) Pengertian Pola dan Pendayagunaan
“Pola” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem,
cara

kerja,

bentuk

(struktur)

yang

tetap.

Sedangkan

“Pendayagunaan” adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan
hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu
menjalankan tugas dengan baik.
Pola pendaygunan zakat adalah cara/sistem distribusi dan
alokasi dana zakat berdasarkan dengn tuntunan perkembangan
zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari‟at, pesan dan kesan
ajaran islam.
2) Sasaran Pendayagunaan Zakat
Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf
Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin,
fisabilillah, dan ibnu sabil.klasifikasi golongan mustahik dapat
dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : kelompok permanen dan
kelompok temporer.

a) kelompok permanen : fakir, miskin,amil, dan muallaf. Empat
golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada diwilayah
kerja organisasi pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran
dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama
walaupun secara individu peneriam berganti-ganti.
b) Kelompok temporer : riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu
sabil. Empat golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu
ada diwilayah kerja suatu orgaisasi pengelolaan zakat.

i.

Pelaporan Dana Zakat
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Badan Amil Zakat
Nasional

Republik

IndonesiaNomor

3

Tahun

2018

Tentang

Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat pada pasal 24 bab IV bagian
Pelaporan.
1) Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat wajib
dilaporkan oleh Pengelola Zakat secara berjenjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
periodik paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

F. Tinjauan Pustaka
Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis yang terkait dengantema
penelitian yaitu tentang zakat produktif, penulis telah banyak mendapati
tulisan yang membahas tentang zakat produktif, baik itu buku, jurnal, artikel,
karya ilmiah, dll. Zakat produktif itu sendiri merupakan suatu

hal yang sangat penting guna mencapai tujuan hakiki dari pemberian zakat
yaitu untuk merubah mustahiq menjadi muzakki,yang awalnya hanya
menerima zakat kemudian dari pemberian zakat produktif dalam bentuk
modal usaha, kemudian berubah menjadi orang yang memberi zakat
(muzakki).
Oleh karena itu dengan melihat seberapa besar tingkat pendapatan
mustahiq, hal ini akan menjadi acuan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat
untuk terus memberikan zakat dalam bentuk modal usaha. Untuk itu, penulis
memaparkan beberapa penelitian-penelitian terlebihdahulu yang relevan
dengan penelitian ini, yang anntinya digunakan sebagai barometer dalam
penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika (2008), bertujuan untuk
mencari pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan oleh LAZ terhadap
pendapatan yang diperoleh mustahiq dengan menggunakan variable dependen
yaitu pendapatan mustahiq dan variable independennya adalah jumlah dana
zakat untuk kegiatan produktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap
pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan
benar–benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin
tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan
mustahiq.
Penelitian Lailiyatun Nafiah (2015) yang meneliti tentang pengaruh
pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada

program ternak bergulir. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey. Adapun variabel yang
digunakan dalam penelitian tersebut adalah variabel pendayagunaan zakat
produktif sebagai variabel independen dan variabel kesejahteraan sebagai
variabel dependen. Adapun hasilnya adalah terdapat pengaruh positif antara
pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kab.
Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Bahwa kesejahteraan mustahiq
dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan
pengaruh adalah 30,5%.
Penelitian Zulkifli tahun 2015 dari UIN STS Jambi tentang Manajemen
Pendistribusian dana Zakat Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jambi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen
pendistribusian zakat yang ada di Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Jambi,
berdasarkan data-data yang penulis dapat baik dari wawancara, la[oran
keuangan dan dokumen-dokumen lainnya manajemen BAZNAS Provinsi
Jambi cukup baik. Karena prinsip manajemen seperti transparan atau
keterbukaan sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAB II Pasal 4
mengenai pengelolaan zakat berdasarkan keterbukaan. BAZNAS Provinsi
Jambi telah melaksanakannya dengan adanya ketransparan kita dapat
mengontrol tidak hanya pihak intern juga pihak lain. Disamping itu juga
berdasarkan jabatan dan pendidikan yang ada dalam kepengurusan BAZNAS
Provinsi Jambi seharusnya memiliki sikap amanah dan profesionalitas. Untuk
manajemen pendistribusian penulis menganggap kurang optimal dari seperti

masih ada mustahiq yang mendapat dua penerima zakat dari jatah uallaf dan
ibnu sabil, juga seharusnya BAZNAS Provinsi Jambi harus memprioritaskan
pendistribusian untuk kota Jambi merupakan tempat dikumpulkannya dana
zakat dari muzakki lokal yang menjadi prioritasnya. Untuk menetapkan
mustahiq BAZNAS Provinsi Jambi cukup selektif dan pembelanjaan
BAZNAS Provinsi Jambi berdasarkan laporan tahunan tidak berlebihan.
Dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki melalui BAZNAS
Provinsi Jambi, telah didistribusikan sesuai dengan Syariah Islam.
Berdasarkan Surah at-Taubah ayat 60 yang menerangkan kepada siapa dana
zakat harus didistribusikan, mengenai jumlah bagian, didistribusikan secara
merata atau tidak BAZNAS Provinsi Jambi telah mengikuti pendapatpendapat para Jumhur Ulama untuk kemaslahatan Umat Islam sendiri.
Dalam menetapkan layak atau tidaknya seseorang menerima zakat,
BAZNAS memiliki kriteria-kriteria agar tujuan zakat dapat terealisasi dengan
baik. Kriteria yang ditetapkan BAZNAS Provinsi Jambi mengenai kelayakan
para Asnaf baik fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan
ibnu sabil cukup selektif terhadap para asnaf, kriteria ayng ditetapkan oleh
BAZNAS Provinsi Jambi juga sesuai dengan Syariah Islam.

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendistribusian Zakat
Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Metode penulisan ini
membahas beberapa hal antara lain :
A. Jenis Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan
(field research), yang menjadi objek penelitian adalah Badan AMIL Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi. Penulis langsung ke lapangan untuk
memeroleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
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B. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif .

40

Data yang terkumpul

bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui
teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan
gambaran dan informasi yang akurat mengenai Praktek Pendistribusian Zakat.
C. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif
artinya pembahasan dititik-beratkan pada deskripsi data berupa kata-kata.
Selain itu, juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan
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berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal pendistribusian
zakat produktif BAZNAS Provinsi Jambi untuk semua Kabupaten yang ada
di Jambi.
D. Jenis Data
1.

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu
dengan mengadakan wawancara dengan subyek yang diteliti untuk
memperoleh data yang diperlukan. Data diambil dengan hasil wawancara
penelitian langsung dari BAZNAS Provinsi Jambi tentang praktik dan
pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap mustahik.

2.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu
dari studi kepustakaan yang berupa sejumah keterangan atau fakta yang
mempelajari bahan-bahan atau dokumen sebagai sumber data kedua yang
diperoleh dalam dokmen-dokumen seperti buku dan karya ilmiah yang
masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara, yaitu pertemuan langsung dengan orang yang berkewajiban
dalam pengurusan zakat yaitu BAZNAS Provinsi Jambi. Proses
wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi
kompenen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui
pendistribusian dana zakat produktif.

2. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan “kegiatan
pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh
41

indera.”

Penulis menggunakan metode observasi partisipan untuk

melihat data di lapangan yang bisa menjadi instrumen utama
pengumpulan data untuk nebdapatkan informasi yang penulis butuhkan.
3. Dokumentasi, yaitu cara mencari data mengurai hal-hal atau variabelvariabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah,
notulen, rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya.
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Metode dokumentasi

digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi
(data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, intruksi,
aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Provinsi Jambi
Badan Amil Zakat Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nomor : 249 Tahun 1991 bernama BAZIS,
selanjutnya pada Tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8
Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi
menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah, dan pada yang
sama yaitu Tahun 2001 Gubernur Jambi mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur Nomor 70 tahun 2001 dan berubah nama menjadi Badan Amil
Zakat Daerah Provinsi Jambi. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS
sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara
nasional yang mana dalam undang-undang tersebut , BAZNAS dinyatakan
sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri Agama, selanjutnya sesuai
dengan Keputusan Kementerian Agama RI nomor 118 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provnisi, maka nama BAZDA

Provinsi Jambi menjadi BAZNAS Provnsi Jambi bertanggung jawab kepada
BAZNAS dan Pemerintah Daerah.

B. Geografis BAZNAS Provinsi Jambi
36

BAZNAS Provinsi Jambi merupakan Badan Hukum yang ada di wilayah
Provinsi Jambi Kabupaten Jambi. BAZNAS Provinsi Jambi yang beralamat di
Islamic Centre Jambi, Jalan Sultan Thaha No. 58 TelanaiPura Kota Jambi.
Yang mana tergabung dengan gedung lain yang bersebelahan dgn BAZNAS
Provinsi Jambi yaitu :
1.

Sekretariat BAZDA Provinsi Jambi

2.

Sekretariat Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi

3.

Sekretariat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia)

4.

Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi

5.

BMT Al-Amanah

6.

Yayasan TK Islam Al-Falah.

C. Jaringan Baznas Provinsi Jambi Gambar
1.2

9 BAZNAS KABUPATEN
2BAZNAS KOTA
1.

4PERWAKILAN LAZ

Adapun 9 BAZNAS Kabupaten yang menjadi tanggung jawab BAZNAS
Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
a.

BAZNAS Kabupaten Jambi

b.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

c.

BAZNAS Kabupaten Batang Hari

d.

BAZNAS Kabupaten Merangin

e.

BAZNAS Kabupaten Tebo

f.

BAZNAS Kabupaten Bungo

g.

BAZNAS Kabupaten Tanjab Tim

h.

BAZNAS Kabupaten Tanjab Bar

i.

BAZNAS Kabupaten Kerinci

2. 2 BAZNAS Kota yang berkontribusi dengan BAZNAS Provinsi Jambi
yaitu:
a.

BAZNAS Kota Jambi

b.

BAZNAS Kota Sungai Penuh

D. Keadaan Tanah dan Iklim
Keadaan iklim BAZNAS Provinsi Jambi termasuk kategori beriklim
sedang, karena pada siangnya tidak terlalu panas dan malam harinya tidak
terlalu dingin. Tidak jauh beda dengan daerah Tropis di berbagai wilayah
atau tempat di Provinsi Jambi. Maka dengan keadaan musim, di BAZNAS
Provinsi Jambi hanya memiliki dua musim yaitu Musim Hujan dan Kemarau.
Tanahnya pun subur dikarenakan dekatnya jarak dengan sungai
Batanghari (±3 s/d 5 km) mengacu kepada suasana, aman, tentram, sejuk dan
indah.

E. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jambi
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Visi :
Menjadikan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai organisasi pengelola ZIS yang
Amanah, Adil, Berdedikasi, Ptofesional, dan Transparan, serta Mandiri
dalam mewujudkan masyarakat yang sadar zakat untuk kemaslahah umat.

Misi :
1.

Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS
Provinsi Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan terhadap
Allah SWT.

2.

Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan
masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhai Allah SWT.

3.

Mewujudkan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai Pengelola ZIS yang amanah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pendistribusian Zakat
Berdasarkan SOP (Standar Operating Procedure) Bidang Pendistribusian
dan Pendayagunaan, terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam
penyaluran zakat, yaitu :
1.

Ketentuan Umum
a.

Seluruh rencana pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari
Ketua BAZNAS Provinsi Jambi

b.

Bentuk persetujuan Ketua tersebut diatur seperti persetujuan Nota
Dinas, Surat Keputusan atau Surat Tugas

c.

Pengeluaran uang batas maksimal sebersar Rp. 1.000.000,- (Satu
Juta Juta Rupiah) ke bawah cukup persetujuan Wakil Ketua,
sedangkan pengeluaran diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Juta
Rupiah) harus melalui pertimbangan dan persetujuan Ketua
BAZNAS Provinsi Jambi

d.

Bantuan uang yang diberikan kepada Mustahiq agar melampirkan
Rencana Anggaran dan melaporkan penggunaan bantuan dimaksud
kepada BAZNAS Provinsi Jambi/ Wakil Ketua II Bidang
Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jambi.

2.

Ketentuan Khusus
a.

Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Hidup yang Mendasar /
Fakir Miskin
Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar/
fakir miskin berupa :
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Bantuan makanan atau dana tunai dan sejenisnya kepada Ashnaf
fakir dan miskin, dengan ketentuan :
1) Yang bersangkutan benar-benar orang tidak mampu dengan
melampirkan Surat Keterangan dari Ketua RT/Lurah/Kades
setempat, photo copy KTP, Photo copy KK dan keterangan lain
yang dianggap perlu.
2) Penerima bantuan diberikan secara tunai/barang kepada yang
bersangkutan di BAZNAS Provinsi Jambi atau diantar Pengurus
BAZNAS Provinsi Jambi ke alamat yang bersangkutan.
3) Jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan
BAZNAS Provinsi Jambi.
b.

Bantuan Santunan kepada Korban Bencana Alam atau yang
Tertimpa Musibah

c.

Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu, Orang Jompo, Anak Terlantar

d.

Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni kepada Ashnaf
Fakir dan Miskin

e.

Bantuan Bedah Rumah / Rehap Rumah Layak Huni kepada Ashnaf
Fakir dan Miskin

f.

Bantuan kepada Orang Berhutang di Jalan Allah

g.

Bantuan kepada Penyelenggara Jenazah

h.

Bantuan Pinjaman Modal Usaha (PMU)
Bantuan Pinjaman Modal Usaha (PMU), dengan ketentuan :
1) Permohonan dari yang bersangkutan, dengan melampirkan surat
keterangan tidak mampu dari Ketua RT/Lurah/Kades setempat,
photo copy KTP dan KK yang bersangkutan
2) Setelah dilaksanakan survey/ observasi dari petugas/ tim
BAZNAS Provinsi Jambi, layak mendapatkan pinjaman
3) Melampirkan
bersangkutan

Surat
dari

Keterangan
ketua

Kegiatan

Usaha

yang

RT/Lurah/Kades

tempat

yang

bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha.

4) Menandatangani

surat

akad

perjanjian

kesediaan

untuk

mengembalikan secara bertahap atas pinjaman yang telah
diterima oleh yang bersangkutan.
5) Jumlah dan bentuk pinjaman berupa uang tunai sebagai berikut :
6) Pinjaman awal (pertama), sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah)
7) Pinjaman tambahan modal setelah lunas pinjaman sebelumnya
sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8) Pinjaman tambahan modal selanjutnya setelah lunas pinjaman
sebelumnya, akan diatur kemudian setelah pertimbangan oleh
Ketua BAZNAS Provinsi Jambi.

i.

Bantuan Pinjaman Qordhul Hasan (PQH)
Bantuan Pinjaman Qordhul Hasan (PQH), dengan ketentuan:
1) Mengajukan surat permohonan tertulis
2) Melampirkan photo copy KTP, KK dan Rencana Penggunaan
Bantuan
3) Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan
uang pinjaman tersebut.
Pinjaman diberikan kepada mustahiq untuk keperluan yang
sangat mendesak/ sangat penting.

j.

Bantuan Kegiatan Dakwah

k.

Bantuan khusus Suku Anak Dalam (SAD) Desa Pelempang
Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sebagai Komunitas
Muslim Binaan BAZNAS Provinsi Jambi

l.

Bantuan Penyelesaian Studi

m. Bantuan lain-lain
Bantuan lain-lain adalah bantuan yang belum tercantum dalam
ketentuan Standar Operasional Prosedure (SOP) tersebut di atas.

Bantuan lain-lain baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan
dari pimpinan BAZNAS Provinsi Jambi. Bentuk, jenis atau jumlah
bantuan disesuaikan keperluan dan dana yang ditetapkan BAZNAS
Provinsi Jambi.
Ketentuan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan SOP diatas atau
ketentuan lain yang akan diatur kemudian.

B. Pendistribusian Zakat Produktif
Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara
produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode
menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas,
sesuai dengan ruh dan tujuan syara’.Cara pemberian yang tepat guna, efektif
manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan
pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis darizakat.
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Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana
zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara
langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan
digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut
mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan
demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para
penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang
telah diterimanya.
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Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hlm. 64.
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Ibid., hlm. 64.

Dalam zakat produktif bentuk bantuan yang disalurkan kepada mustahik
yaitu terbagi dua :
1.

45

Produktif Konvensional
Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif. Contoh :
Bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat
pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

2.

Produktif Kreatif
Zakat dalam bentuk pemberian modal

bergulir baik untuk

permodalan proyek social seperti membangun sekolah, sarana kesehatan
atau temoat ibadahh bagi pengembangan usaha para pedagang atau
pengusaha kecil.
Salah satu zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yaitu
Bantuan PMU (Pinjaman Modal Usaha) “dimana pinjaman usaha
produktif ini dilakukan secara berjangka, dengan masa pelunasan 10
bulan / 12 bulan / 18 bulan / 24 bulan. Jumlah pinjaman disesuaikan
dengan SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dengan
pinjaman awal sebesar Rp. 2.000.000,- dan bisa disesuaikann dengan
kebutuhan mustahik apabila pinjaman pertama tlah dilunaskan, bentuk
usaha peoduktif yang disalurkan pun beragam, ada dalam bentuk uang
tunai, ada dalam bentuk barang dan uang tunai, ada juga yang dalam
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bentuk alat / barang untuk usaha yang akan dirintis mustahik tersebut”
BAZNAS Provinsi Jambi memberikan zakat secara produktif, yang
merupakan zakat yang doberikan untuk menunjang atau menumbuhkan
usaha kaum mustahiq dalam memeroleh penghasilan yang lebih baik.
Dana zakat yang diberikan BAZNAS kepada mustahiq berfungsi sebagai
tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka, ini diharapkan
usaha yang berkembang atau membawa keuntungan yang lebih pula pada
45

Standarisasi Manajemen Zakat, (Depag RI, 2007), hlm.96.
Wawancara langsung dengan bapak Drs. H. Suparto PA (Bidang Program Insidentil
dan Sosialisasi), 25 Januari 2018.
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usaha mereka. Untuk mengembangkan suatu usaha mereka perlu
menambah jenis barang yang dijual serta menambah alat perlengkapan
kerja demi kelancaran usaha mereka jika mereka bergerak di bidang jasa.
Mustahiq

Provinsi Jambi

sendiri

menggunakan dana zakat

produktifnya berbagai hal. Diantaranya, ada yang menggunakan dana
zakat mereka untuk merenovasi tempat usaha mereka agar lebih menarik
dan nyaman, tempat yang nyaman akan membuat konsumen tertarik
untuk terus berbelanja keesokan harinya. Ada juga mustahiq yang
menggunakan dana zakatnya untuk menambah barang yang sebelumnya
tidak ada keterbatasan modal, kini dengan bantuan dana zakat produktif
mereka bisa menambahkan barang tersebut untuk ditawarkan kepada
pembeli, sehigga jenis barang yang mereka jual lebih bervariasi. Ada
juga mustahiq yang menggunakan dana zakat produktif untuk
memproduksi jumlah barang dagangannya lebih banyak lagi, ini terjadi
pada usaha kue tradisional, makanan yang mereka buat cukup dapat
diterima konsumen. Namun, karena keterbatasan modal mereka tidak
mampu untuk menambah jumlah makan yang mereka buat. Dengan
adanya dana zakat produktif mereka bisa memproduksinya dalam jumlah
banyak dan menitipkan makanan tersebut pada kawasan yang lebih luas.
Ada juga mustahiq yang menggunakan dana zakat produktif untuk
membuka cabang di tempat lain, karena mereka menganggap dengan
bertambahnya usaha mereka ini juga akan berdampak baik pada
keuntungan mereka. Tetapi ada juga mustahiq yang menggunakan

sebagian dana zakat produktif untuk membayar hutang-hutang mereka,
dalam mendirikan usaha yang mereka jalani saat ini ada beberapa
mustahiq yang dana modalnya berasal dari pinjaman berbagai tempat.
Momentum ini mereka manfaatkan untuk melunasi hutang-hutangnya.
Dengan terbebasnya mereka dari hutang mereka bisa lebih fokus untuk
meniti usaha yang saat ini mereka jalani.

C. Implikasi Terhadap Mustahiq Atas Pendistribusian Dana Zakat
Produktif
Tabel 1.1
Profil Mustahik PMU Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jambi
Pendidikan
Jumlah
No Nama
Umur
Usaha
Status
Terakhir
Tanggungan
1
SM
38 Tahun
Gorengan
SD
3 Orang
Menikah
Toko
2
MSI
35 Tahun
SMP
2 Orang
Menikah
Kelontong
3
YP
40 Tahun
Nasgem
TT SD
4 Orang
Menikah
Toko
4
STP
42 Tahun
TT SD
4 Orang
Menikah
Kelontong
5 MRA 29 Tahun
Pempek
SMP
3 Orang
Lajang
6
HRT
42 Tahun
Tekwan
SD
2 Orang
Menikah
7
DA
36 Tahun
Gado-Gado
SMA
1 Orang
Janda
8
HSR
50 Tahun
Lontong
TT SD
5 Orang
Menikah
9
AP
44 Tahun
Nasgem
SMP
3 Orang
Menikah
10
IY
33 Tahun
Gado-Gado
SMA
2 Orang
Janda
11 RMB 25 Tahun
Aneka Kue
S1
3 Orang
Menikah
12
TP
30 Tahun
Siomay
TT SD
3 Orang
Menikah
13 JMN
41 Tahun
Nasgem
SMP
5 Orang
Menikah
14
HN
35 Tahun
Keripik
SMP
2 Orang
Menikah
15 RTS
37 Tahun
Tekwan
SD
4 Orang
Menikah
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari sisi usia produktif. Penduduk usia
produktif adalah penduduk usia kerja yang sudah bisa menghasilkan barang

dan jasa. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil penduduk
umur 10 tahun ke atas sebagai kelompok usia kerja. Akan tetapi sejak tahun
1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas atau lebih tua dari batas usia
kerja pada periode sebelumnya
Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok
penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur
15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan kelompok
penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi
47

produktif.

Dari sisi umur mustahiq sangat beragam. Mulai dari yang

terendah 25 tahun sampai tertinggi berumur 50 tahun. Dan rata-rata mustahiq
zakat produktif BAZNAS Provinsi Jambi merupakan mustahiq dengan usia
produktif.
Berdasarkan tingkat pendidikan, Kolom 2 menunjukkan bahwa penerima
zakat tidak berarti harus berasal dari golongan yang berpendidikan rendah.
Islam tidak membatasi dengan status pendidikan. Selama orang tertentu
masuk kategori 8 kelompok penerima zakat maka orang tersebut berhak
menjadi mustahiq, baik pendidikannya rendah maupun tinggi. Di BAZNAS
Provinsi Jambi, mustahiq dengan pendidikan Tidak Tamat SD sebanyak 4
orang, tamat SD sebanyak 5 orang, tamat SMP sebanyak 4 orang, tamat SMA
sebanyak 1 orang dan tamat S1 sebanyak 1 orang. Penerima zakat produktif
paling besar adalah orang yang tamat SD.
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Mujiono, TRP, Usia Produktif pada ketenagakerjaan, Diakses pada
http://digilib.unila.ac.id/1750/8/BAB%20II.pdf pada tanggal 08 Januari 2018 pada jam 11 :
40.

Dapat disimpulkan dari kolom pendidikan di atas bahwa mustahik
tamatan SD/Sederajat hingga SMP berjumlah 11 orang dan untuk di atas
SMP berjumlah 4 orang, sudah sangat jelas seseorang dengan ijazah SD akan
sulit untuk diterima bekerja di kantor manapun. Inilah yang menjadikan
mereka untuk membuka usaha, sedangkan mustahiq yang berpendidikan
minimal SMA masih dapat dipertimbangkan untuk diterima bekerja di kantor,
tetapi karena umur mereka yang melampaui batas sehingga tidak bisa bekerja
di kantor-kantor, dan yang terakhir 1 orang untuk yang pendidikan
terakhirnya S1, ia memilih untuk membuka usahanya sendiri agar ialah yang
mengatur semua perekonomiannya dan tidak menjadi bawahan siapapun.
Sebagian besar mustahiq mempunyai tanggungan keluarga di atas 3
orang. Jumlah tanggungan mustahiq paling rendah yaitu 1 orang sementara
jumlah tanggungan paling tinggi mencapai 5 orang. Semakin banyak jumlah
tanggungan mustahiq maka semakin besar pula kebutuhan keluarga yang
harus dipenuhi.
Pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara hutang merupakan alternatif
terakhir yang mustahik lakukan selain barter ataupun bekerja sebagai
bawahan orang misal nya pembantu atau menjaga toko kelontong bahkan
48

toko-toko lain. Hal ini diujarkan oleh Ibu Ica selaku Mustahik
”kalo lagi krisis nian yo mau dak mau la harus ngutang namonyo jugo
mendesak kan, tapi klo ado butuh ssuatu untuk waktu lamo paling nyuci
gosok dulu dari rumah ke rumah buat tambahan makan anak, dikit2 d
tabung jugo”

48

Wawancara langsung dengan Ica Yusnianita (Mustahik dari Jambi) Penjual Gadogado, 20 Januari 2018.

Islam memperbolehkan tetapi tidak menganjurkannya. Apalagi di masa
sekarang hutang “gratis” atau tanpa bunga sudah sulit didapatkan. Namun
demikian, banyak masyarakat yang menjadikan hutang sebagai solusi dalam
memenuhi kebutuhan. Cara yang paling mudah adalah berhutang kepada
bank harian. Bunga hutang yang besar dari bank harian tersebut
menyebabkan banyak penghutang tidak dapat melunasi hutangnya. Mereka
terjebak dalam lilitan hutang yang tidak kunjung terlunasi.

D. Pengaruh

Pendistribusian

Dana

Zakat Terhadap

Perekonomian

Mustahik
Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan adanya sejumlah kebijakan
dan intrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu instrumen
alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan
meminimalisir kemiskinan tersebut adalah zakat, infaq, sedeqah (ZIS). Zakat
sendiri merupakan instrumen yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan,
karena dengan adanya zakat akan mencegah terjadinya penumpukankekayaan
49

ditangan sebagian kecil manusia.

Peran Zakat produktif sendiri dalam Pengentasan Kemiskinan adalah
bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima
zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi
diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi

49

Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di
Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. 10, N. 1, Juni, 2012.

karena

rendahnya

tingkat

kesejahteraan

dalammenghasilkan nilai tambah yang rendah.

karena

produktivitas
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Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi menerapkan zakat produktif
dalam bentuk “Bantuan Usaha Kecil” dengan jumlah penerima zakat
sebanyak 325 orang dengan nominal Rp. 325.000,- tanpa ada pengembalian
dana ataupun biaya lain. Bantuan ini dilakukan dalam kurun waktu sekali
dalam setahun. Adapun bentuk lain penyaluran zakat produktif yaitu “Kredit
Usaha Mikro” dengan jumlah penerima zakat sebanyak 25 orang dengan
nominal Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu bervariasi berkisar 10 bulan
hingga 24 bulan, besaran bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan
mustahik apabila pinjaman pertama tlah dilunaskan.
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Tabel 1.2
Dana Zakat Produktif dan Keuntungan Usaha Mustahiq
Mustahiq

Keuntungan
Mustahiq

Dana Zakat
Mustahiq

Jangka
Waktu

Kredit
Tambahan

Jangka
Waktu

1

Rp2.500.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

2

Rp2.700.000

Rp2.000.000

18 bulan

Rp3.000.000

24
bulan

3

Rp2.350.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

-

4

Rp2.500.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

5

Rp2.500.000

Rp2.000.000

12 bulan

Rp3.000.000

12
bulan

6

Rp2.000.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

7

Rp3.000.000

Rp2.000.000

12 bulan

Rp5.000.000

8

Rp2.700.000

Rp2.000.000

18 bulan

Rp3.000.000

24
bulan
12
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Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, Analisis Dampak Pemberian
ModalZakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara,
Jurnal Ekonomi Pascasrajana universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Februari 2013.
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Wawancara langsung dengan Ibu Lisna Handayani, S.TP (Bagian Keuangan
Operasional / Bantuan), 25 Januari 2018.

bulan
9

Rp1.800.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

12
bulan

10

Rp2.500.000

Rp2.000.000

12 bulan

Rp3.000.000

11

Rp2.400.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

-

12

Rp2.200.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

13

Rp2.600.000

Rp2.000.000

18 bulan

Rp3.000.000

12
bulan

14

Rp1.700.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

-

15

Rp2.700.000

Rp2.000.000

12 bulan

-

-

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 70% dana
Zakat Produktif dapat digunakan dengan baik oleh mustahiq dengan peraihan
keuntungan ≤ Rp. 2.500.000 berjumlah 5 orang dan ≥ Rp. 2.500.000
berjumlah 9 orang ddan 6 orang menambah kredit dengan jumlah pinjaman
yang lebih besar dari sebelumnya.
Upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan
mustahiq yang memiliki usaha tapi belum cukup modal untuk melanjutkan
usahanya dengan dibantunya melalui dana zakat produktif perlu diapresiasi,
sebab peningkatan keuntungan akibat dana zakat produktif akan membawa
kesejahteraan bagi mustahiq. Apanila hal ini terus berkembang lebih jauh
hingga dapat dikelola secara profesional.
Oleh karena itu dengan adanya konsep pemanfaatan zakat melalui zakat
produktif yang berbasis pemberdayaan ekonomi ini diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan dan terlepas dari garis kemiskinan. Berdasarkan
pemanfaatan dana zakat produktif ini diharapkan mampu memberikan
penghasilan tetap dan meningkatkan pendapatan mustahiq, dan akhinya
diharapkan tujuan pemberian zakat dapat terwujud yaitu merubah mustahiq
menjadi muzakki. Dari penjelasan diatas dapat kita lihat pada wawancara

yang penulis lakukan, Yaitu yang wawancara Ibu Ica Yusnianita selaku salah
satumustahik zakat produktif dalam usaha Gado-Gado mengatakan :

“Alhamdulillah udah lepas setahun ni zakat penghasilan udah biso kami
bayar sejak pinjaman pertamo lunas, usaho lancar, pelanggan pun
betambah”
Dari hasil wawancara dengan Ibu Ica selaku Penjual Gado-Gado
(Mustahik Provinsi Jambi), pinjaman modal usaha yang diterimanya dari
BAZNAS Provinsi Jambi sangat membantu perekonomiannya bahkan dapat
merubah statusnya yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki.

BAB V
PENUTUP

1.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang pengaruh dan pendistribusian
dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.

Masyarakat Provinsi Jambi telah memahami tentang apa itu zakat
produktif. Tetapi memang tidak semua masyarakat Jambi bisa membuat
pengajuan untuk ditetapkan sebagai mustahik. Proses calon mustahik
untuk mendapatkan dana zakat Produktif dalam bantuan Pinjaman Moda
Usaha (PMU) ini dengan cara :
1) Mengajukan permohonan dari calon mustahiq, dengan melampirkan
surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT/Lurah/Kades setempat,
photo copy KTP dan KK yang bersangkutan
2) Setelah dilaksanakan survey/ observasi dari petugas/ tim BAZNAS
Provinsi Jambi, layak mendapatkan pinjaman
3) Melampirkan Surat Keterangan Kegiatan Usaha yang bersangkutan
dari ketua RT/Lurah/Kades.
4) Menandatangani

surat

akad

perjanjian

kesediaan

untuk

mengembalikan secara bertahap atas pinjaman yang telah diterima
oleh yang bersangkutan.
5) Besar pinjaman yang diberikan adalah pada pinjaman pertama,
sebanyak Rp. 2.000.000,- Pinjaman tambahan modal setelah lunas
pinjaman sebelumnya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
dengan ketentuan pinjaman pertama telah dilunaskan tepat waktu.
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Setelah mustahiq mendapatkan dana tersebut maka pihak BAZNAS
Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan pengawasan agar masingmasing mustahiq dapat profesional mengolah usaha yang akan
dirintisnya.
b.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, praktik pendistribusian
yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi telah sesuai dengan
Syariat Islam dimana yang ditetapkan sebagai mustahiq harus dari 8
asnaf yang tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60.

2.

SARAN
Beberapa saran yang mungkin terdapat manfaat sebagai masukan dapat
disebutkan sebagai berikut:
a. Untuk masyarakat, supaya lebih fokus dan professional dalam
mengembangkan usaha yang dijalaninya agar terus berkembang.
b.

Untuk BAZNAS Provinsi Jambi, agar dapat memberi penyuluhan yang
berkesinambungan tentang zakat produktif ini sendiri dan dilaksanakan
penjadwalan untuk monitoring perkembangan usaha mustahik.

3.

PENUTUP
Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat
menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skirpsi
ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan
dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh

karenanya segala saran, arahan dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis
harapkan.
Akhirnyla penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang
sederhana dan jauh dari sempurna ini dapart bermanfaat bagi penulis
khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan
perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin ya
rabbal’alamin.
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