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MOTTO

َ ُ صدَقَةً ت
ۗ س َك ٌه لَّ ُه ْم
َ ص ِّل
َ َصلَ َٰىتَك
َ ُخذْ ِم ْه أ َ ْم َٰ َى ِل ِه ْم
َ علَيْ ِه ْم ۖ ِإ َّن
َ ط ِ ّه ُرهُ ْم َوتُزَ ِ ّكي ِهم بِ َها َو
َّ َو
ع ِلي ٌم
َ س ِمي ٌع
َ ُٱَّلل
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.1

1

QS: At-Taubah: 103
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ABSTRAK

Rizki Wanda Putri: She. 162081; Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar
Zakat Melalui Badan Amil Zakat Di Baznas Provinsi Jambi, ( Study Kasus
Di Rt. 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)
Penelitian ini menganalisis tentang persepsi masyarakat dalam penolakan
membayar zakat melalui badan amil zakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Sebagai
tujuan (1) Ingin mengetahui Persepsi Mazyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec.
Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi mengetahui cara membayar zakat di
Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi. (2) Ingin mengetahui faktor
Penyebab Keengganan Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo,
Simpang Rimbo, Kota Jambi menolak membayar zakat di BAZNAS Provinsi
Jambi. (4) Ingin mengetahui upaya BAZNAS Provinsi Jambi Untuk mengatasi
penolakan Masyarakat RT 08 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Dalam
Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi. Untuk
mencapai tujuan itu, maka skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris
dengan jenis metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa:
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun lokasi penelitian tersebut yaitu
di Kantor BAZNAS Provinsi Jambi yang bertempat di Jln. Pekan Baru No.55,
Rw. Sari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Dan masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar
Kec. Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi. Hasil penelitian yang diperoleh
setelah peneliti melakukan responden bersama masyarakat, menyatakan bahwa
hanya 60% masyarakat yang mengetahui cara membayar zakat di BAZNAS
Provinsi jambi, sedangkan faktor penyebab masyarakat menolak membayar zakat
di BAZNAS Provinsi Jambi itu terdapat Empat faktor salah satunya, Faktor
Religius, faktor lokasi, Faktor pelayanan, dan faktor kepercayaan. Dari semua
problematika tersebut maka upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi
penolakan masyarakat dalam membayar zakat melalui badan amil zakat BAZNAS
Provinsi jambi yaitu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi langsung bersama
masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan tau akan penyaluran zakat melalui
lembaga amil zakat BAZNAS Provinsi Jambi.
Kata kunci

: Penyebab Kengganan, Zakat, Lembaga Amil Zakat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menunaikan zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang telah
dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Zakat sebagai wadah/ forum jalinan
kerjasama dari orang yang memberi zakat (muzzaki) kepada orang yang menerima
zakat

(mustahik),

sehingga

secara

ekonomi

dapat

membahagiakan/

mensejahterakan umat manusia. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu
sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari para muzzaki dengan
batas ukuran tertentu. Pendapatan harta dapat ditingkatkan dengan badan zakat,
karena badan zakat tidak hanya diperuntukkan meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin saja, tetapi juga untuk mendorong investasi yang sekaligus
terhadap produksi. Untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzzaki tersebut,
maka dibentuklah lembaga pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam Pasal
1 UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di
Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan
LAZ (Lembaga Amil Zakat).2
Salah satu permasalahan yang sering dihadapi Indonesia adalah
permasalahan ekonomi yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial
masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran, serta dapat menyebabkan
terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan

2

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , Fiqh
Ibadah,(thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji), (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), hlm. 320

1

2

dibutuhkan suatu kebijakan. Namun, permalasahan kemiskinan bukanlah sesuatu
yang mudah untuk diselesaikan.
Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani
masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui
sedekah maupun zakat.
Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib
dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat
mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di
masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi
orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki
harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu
dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak
akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.3
Dilihat dari segi ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran
(konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomisnya berkurang.
Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan instrument orisinil dari sistem
ekonomi Islam sebagai salah satu sumber ekonomi Islam yang merupakan salah
satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam. Zakat, Infaq, dan Sedekah
(ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki nilai ketuhanan saja tetapi
juga memiliki nilai kemanusiaan yang sangat kuat dan juga harta yang wajib
dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu. Zakat juga memiliki manfaat yang
sangat penting dan strategis. Bila dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun
3

Didin Hafidhiddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: 2002, Gema Insani
Press) hlm, 2

3

dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Zakat membuktikan bahwa adanya
hubungan kemanusiaan, dan juga tolong-menolong antar sesama manusia
dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat adalah sistem keuangan,
ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus.
Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat,
yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional
yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS)
hingga ditingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat
Daerah (BAZDA) dan (LAZ) Lembaga Amil Zakat yang di bentuk oleh
masyarakat.
Dalam perkembangannya keberadaan organisasi lembaga zakat semakin
meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) merupan lembaga
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Ibukota, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu pengumpulan
pendistribusian dan pemberdayagunaan Zakat yang dibentuk oleh masyarakat
seperti Rumah Zakat (RZ) dan Dompet Dhuafa.
Lembaga

adalah

badan

(organisasi)

yang

tujuannya

melakukan

penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha, menurut fatwa
MUI4 No.8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah :
Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan
oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

4

Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011

4

Zakat harus dikelola secara professional. Oleh karena itu, menurut pasal 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa
pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam
pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejah teraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.5
Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai intitusi pengelolaan zakat
yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang
bergerak di bidang da‟wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 pembentukan LAZ oleh
masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan,
pendistribuasian dan pendayagunaan zakat.
Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau institusi atau badan yang
didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk
oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Amil zakat
adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan
zakat meliputi:6
1. Mencatat nama-nama muzakki
2. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut/diambil dari
Muzakki
3. Mengumpulkan/mengambil harta zakat dari muzakki
Hlm. 98
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4. Mendoakan orang yang membayar zakat
5. Menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan
kepada Mustahiq zakat.
6. Mencatat nama-nama mustahiq zakat
7. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan yang akan diberikan
kepada para mustahiq zakat.
8. Membagikan harta zakat kepada para mustahiq zakat
9. Mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta
mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Mendayagunakan dana zakat
11. Mengembangkan harta zakat.
Menurut Undang-Undang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan Lembaga
yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS
menyelenggarakan fungsinya yaitu; perencanaan pengumpulan, pelaksanaan
pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat
dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.7
Sedangkan Badan Amil Zakat yang ada di Kota Jambi

kurang

dimanfaatkan oleh Masyarakat muslim Kota Jambi terutama masyarakat RT. 08,
Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo yang masih banyak belum mengenal akan
penyaluran dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat Di BAZNAS Provinsi Jambi.

7

Ibid, hlm. 98
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Adapun pandangan masyarakat RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
Barajo terhadap Lembaga Amil Zakat yaitu masih banyaknya masyarakat yang
yang belum mengetahui akan tujuan dan manfaat dalam penyaluran zakat melalui
lembaga amil zakat yang ada, namun ada yang mengetahui tujuan dari sebuah
lembaga amil zakat tetapi mereka beranggapan bahwa badan amil zakat yang ada
masih belum efektif dalam penyaluran dana zakat tersebut, karena masih banyak
masyarakat yang belum percaya akan tanggung jawab dari badan Amil zakat
dalam pengelolaan dana zakat dari para muzzaki. Oleh sebab itu masyarakat lebih
mengutamakan menyalurkan zakat langsung kepada masyarkat atau kerabat
miskin yang membutuhkan, mereka beranggapan bahwa menyalurkan zakat
langsung kepada orang yang membutuhkan lebih afdol dibanding menyalurkan
zakat kepada Lembaga Amil Zakat yang belum tentu akan tanjung jawab dalam
penanganan dana zakat.
Problematika ini merupakan keengganan masyarakat yang perlu di tindak
lanjuti oleh pihak BAZNAS untuk lebih meyakinkan masyarakat akan
kepercayaan dalam penyaluran dana zakat yang langsung diberikan kepada
mustahik yang lebih membutuhkan, Lembaga Amil Zakat BAZNAS juga perlu
melakukan sosialisasi, dakwah atau pendekatan langsung kepada masyarakat
untuk lebih mengetahui akan manfaat dan tujuan dalam penyaluran dana zakat
melalui lembaga amil zakat BAZNAS Provinsi.
Melihat kondisi di atas, sudah seharusnya masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar,
Kec. Alam Barajo memanfaatkan Lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan
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penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Persepsi Masyarakat
Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Di Baznas Provinsi
Jambi ( Study Kasus Di Rt. 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota
Jambi)”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan
diteliti adalah sebagi berikut
1.

Bagaimana Persepsi Mazyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi mengetahui cara membayar zakat di
Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi. ?

2. Apa faktor Penyebab Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi menolak Membayar Zakat di
BAZNAS Provinsi Jambi. ?
3. Apa upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi penolakan
Masyarakat RT 08 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Dalam
Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi. ?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, peneliti perlu
membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini.
Penelitian ini hanya terfokus dalam pembahasan Zakat Maal dan lokasi
penelitian hanya terfokus kepada masyarakat RT. 08 Kel. Kenali Besar, Kec.
Alam Barajo, dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat di
BAZNAS Provinsi jambi.
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Ingin mengetahui Persepsi Mazyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec.
Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi mengetahui cara
membayar zakat di Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi
b. Ingin mengetahui faktor Penyebab Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali
Besar, Kec. Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi menolak
Membayar Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi
c. Ingin mengetahui upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi
penolakan

Masyarakat RT 08 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo

Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat BAZNAS
Provinsi Jambi
2.

Manfaat Penelitian
a. Untuk peneliti sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program S1
di Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
b. Untuk kalangan insan akademika sebagai khasanah memperkaya
keilmuan sehingga dapat menjadi referensi di kalangan akademis dan
peneliti lainnya.
c. Untuk masyarakat Islam untuk mengetahui betapa pentingnya dan
manfaat dalam membayar zakat.

E. Kerangka Teori
Imam Asy Syarkhasy al Hanafi dalam kitapnya Al Mabsuth
mengatakan bahwa dari segi bahasa „zakat‟ adalah tumbuh dan bertambah.

9

Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta
dimana Allah Ta‟ala manggantinya didunia dan pahala di akhirat,
sebagaimana Firman-Nya:

ش ْيءٍ فَ ُه َو يُ ْخ ِلفُه
َ …و َما ٓ ا َ ْنفَ ْقت ُ ْم ِ ّم ْن
َ
“…dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka allah akan
menggantinya...”8
Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan perintah allah yang wajib
dilaksanakan, dan Allah akan menggantikannya pahala di akhirat kelak.9
Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi
sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam
maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.10 Sebagai suatu ibadah
pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang
lima, sebagaimana di ungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga
keberadaanya dianggap sebagai ma‟ luum minad-diin bidh-dharuurah atau
diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman
seseorang. Di dalam Al-Qur‟an terdapat berbagai ayat yang memuji orangorang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya
memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu
Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekat memerangi orang-orang yang shaleh
tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa

8

Qs. Saba‟ (34) : 39
Gus Arifin, Dalil-Dalil Dan Keutamaan (Zakat Infak Sedekah), (Jakarta:Elex Media
Komputindi, 2011), hlm. 04
10
Mardani, Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf), Pt Citra Aditia Bakti,
2016, hlm. 103
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perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini
dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan
lain.
Menurut Al-Isfahany dalam buku M. Umar, kata zakat juga dapat
berarti berkembang dan bertambah karena itu zakat juga berarti sesuatu yang di
keluarkan manusia dari hak Allah kepada kaum fakir miskin, yang dalam
pelaksanaanya diharapkan dapat membersihkan hati pelakunya.
Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu pada Bab IV
membahas tentang Pengumpulan zakat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)
dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat.
sekarang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada orang yang berhak menerimanya. 11
Kata zakat dalam Al-Quran disebutkan sebanya 32 kali, dan 28 kali
disandingkan dengan kewajiban sholat.12

َّ ص ََلةَ َوآت ُىا
ٍَانزا ِك ِعي
َّ َوأَقِي ًُىا ان
َّ انشكَبةَ َو ْار َكعُىا َي َع
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta
orang-orang yang ruku‟”.13

11

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 2
Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat,( Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2008), hlm. 09
13
QS. Al-Baqarah (2):43
12

11

َّ ص ََلةَ َوآت َ ُىا
ٌَث ِنقَ ْى ٍو يَ ْعهَ ًُى
ِ ص ُم ْاْليَب
ّ ِ َِيٍ ۗ َوَُف
َّ فَ ِئ ٌْ تَببُىا َوأَقَب ُيىا ان
ِ انشكَبةَ فَ ِئ ْخ َىاَُ ُك ْى فِي ان ّذ
“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat
maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Dan kami
menjelaskan ayat-ayat ini bagi kamu yang mengetahui”.14
Berdasarkan ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa zakat
merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta.
Zakat tidak bersifat sukarela atu hanya pemberian dari orang-orang kaya
kepada orang-orang miskin/fakir saja, tetapi merupakan hak mereka dengan
ukuran dan ketentuan ukuran tertentu. Hukum zakat adalah wajib tidak ada
alasan bagi muzakki untuk tidak menunaikan zakat.
Yusuf Al-Qordhawi, seorang ulama‟ kontemporer mengatakan bahwa
zakat adalah ibadah maliyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi dan peranan
yang penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam
maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Potensi zakat sangat besar,
tetapi belum teragarap dengan baik. Padahal, kalau diberdayakan zakat
potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan.15 Artinya zakat itu tidak
hanya berdimensi maliyah (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi
ijtima‟iyyah (social). Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan
hikmat yang sangat besar, baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan
zakat), maupun mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri
maupun bagi masyarakat keseluruhan.
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QS. At-Taubah(9): 11
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Wahbah Al-zuhaili mencatat 4 hikmah zakat16 yaitu:
1.

Menjaga harta dari pandangan dan tantangan-tantangan orang jahat

2.

Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan

3.

Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang
mukmin dengan pengorbanan dan kemerdekaan

4.

Mensykuru nikmat Allah SWT berupa harta benda.
Kemudian dalam kitab Hikmah Al-Tasyri‟ Wa Falsafatuh, Ali Ahmad AlJurjani mengatakan bahwa hikmah zakat adalah:
1. Menolong orang yang lemah dan teraniaya serta menguatkannya untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan
tauhid, ibadah dan saranan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan akhlaknya
dengan sifat dermawanhjnn dan mulia serta meninggalkan rasa kikir.
3.

Allah swt telah memberi kenikmatan kepada orang kaya dan
memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan dan harta
yang lebih dari kebutuhan aslinya sehingga mereka bias merasakan
kenikmatan dunia.

1. Manfaat Zakat
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmahdan
manfaat yang demikian besar dan mulia baik yang berkiatan dengan orang
yang berzakat( muzakki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan
zakatnya, maukpun bagi masyarakat keseluruhan. Sebagai perwujutan
16

Ibid, hlm. 28
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keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan
akhlak muliah dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat
kikir, rakus dan materialistiis, membersihkan dan mengembangkan harta yang
dimiliki hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat AtTaubah:103 dan surah Ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur harta dan nikmat
yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.17 Firman Allah yang
berbunyi:

شدِيد
َ َعذَا ِبى ل
َ َو ِإ ْذ تَأَذَّنَ َربُّ ُك ْم لَئِن
َ ش َك ْرت ُ ْم ََل َ ِزي َدنَّ ُك ْم ۖ َولَئِن َكفَ ْرت ُ ْم ِإ َّن
“Dan ingatlah juga tatkala tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika
kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan
jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat
pedih”18
Firman Allah dalam surah At-Taubah:
ط ًِي ٌع
َ ص ِ ّم
َ ٌَِّعهَ ْي ِه ْى ۖ إ
َ يهى بِ َهب َو
َ ُخ ْذ ِي ٍْ أ َ ْي َٰ َى ِن ِه ْى
َ ُط َك ٌٍ نَّ ُه ْى ۗ َوٱ َّّلل
َ َصهَ َٰىت َك
ِ ص َذقَتً ت ُ َط ِ ّه ُزهُ ْى َوت ُ َش ِ ّك
ع ِهي ٌى
َ
“Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mdereka dan berdoalah untuk mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”19
Firman Allah Dalam Surah Ar-Ruum:
ٌََّللا ۖ َو َيب آت َ ْيت ُ ْى ِي ٍْ َسكَب ٍة ت ُ ِزيذُو
ِ َّ بص فَ ََل يَ ْزبُى ِع ُْ َذ
ِ َُّ َو َيب آت َ ْيت ُ ْى ِي ٍْ ِربًب ِنيَ ْزبُ َى فِي أ َ ْي َىا ِل ان
ْ ًُ َّللا فَأُو َٰنَ ِئكَ هُ ُى ا ْن
ٌَض ِعفُى
ِ َّ ََو ْجه
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk

17
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mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melimpah gandakan (pahalanya)20
Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah
kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang sejahtera, sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah
SWT, terhindar dari banyak kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dan
dengki. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik,
akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan keapada mereka, dengan
cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi
miskin dan merdeka. Kebahilan dan ketidak mauan berzakat , disamping akan
menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang dengki dari oreangorang yang miskin dan merdeka, juga akan mengundang azab AllahSWT. 21
Firman Nya dalam surah An-Nisaa: 37
ْ َبص ِبٱ ْنبُ ْخ ِم َو َي ْكت ُ ًُىٌَ َيب ٓ َءاتَ َٰى ُه ُى ٱ َّّللُ ِيٍ ف
ٍَض ِه ِهۦ ۗ َوأ َ ْعت َ ْذََب ِن ْه َٰ َك ِف ِزي
َ َُّٱنَّ ِذيٍَ َي ْب َخ ُهىٌَ َو َيأ ْ ُي ُزوٌَ ٱن
ٍعذَابًب ُّي ِهي
َ ًً
“Orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan
menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan kami telah
menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinkan.22
Sebagai filar amal bersama (jama‟i) antara orang-orang kaya yang
berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan
untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang kerena kesibukannya tersebut, ia tidak

20

QS. Ar-Ruun: 39
Ibid, hlm. 10
22
QS. An-Nisa: 37
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memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan
nafkah diri dan keluarganya23, allah SWT berfirman:
۟ ْص ُز
ظبُ ُه ُى ٱ ْن َجب ِه ُم أ َ ْغ ُِيَب ٓ َء
ْ َّلل ََل ي
ِ َّ طبِي ِم ٱ
َ ض يَ ْح
ِ ظت َ ِطيعُىٌَ ض َْزبًب فِى ٱ ْْل َ ْر
َ وا فِى
ِ ِن ْهفُقَ َزا ِٓء ٱنَّ ِذيٍَ أُح
۟ ُبص إِ ْن َحب ًفب ۗ َو َيب تُُ ِفق
ع ِهي ٌى
َ ّلل بِ ِهۦ
ِ ِف ت َ ْع ِزفُ ُهى ب
ْ َظي َٰ ًَ ُه ْى ََل ي
ِ ُِّيٍَ ٱنتَّعَف
َ َُّظـَٔهُىٌَ ٱن
َ َّ ىا ِي ٍْ َخ ْي ٍز فَ ِئٌَّ ٱ
“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan
Allah, mereka tidak dapat (berusaha)di muka bumi, orang yang tudak tahu
menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari memintaminta. 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
Mengetahui.24

Disamping itu sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah
satu bentuk kontrek dari jaminan sosial yang di syariatkan oleh ajaran islam.
Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang kafir, miskin, dan orang-orang
merdeka lainnya akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu
bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam
kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

۟ ُ…وتَ َع َاون
وا َعلَى ْٱل ِب ِ ّر َوٱلتَّ ْق َوى
َ ٰ
“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaika dan
takwa.”25
Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang
dimiliki oleh umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial

23

Ibid, hlm. 11
QS. Al-Baqarah: 273
25
QS. Al- Maa‟idah :2
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maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia
muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak
menerima zakat atas golonganfakir dan miskin maupun fisabilillah. Untuk etika
bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan
tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan
dengan baik dan benar maupun dengan ketentuan Allah SWT. Dari sisi
pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument
pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan
membangun ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. monzer Kahf menyatakan
zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang
egalister dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat
menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas Negara dan sekaligus
merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang di canangkan Al-Quran.26
Hikmat zakat, selain harta-harta itu mempunyai banyak manfaat bagi
manusia, harta tersebut juga menjadi ukuran kekayaan seseorang yang bernilai
ekonomis atau berkembang. Adapun harta yang tidak disebut dalam Al-Quran dan
hadis bukan berarti tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut. firman Allah
bersipat abadi. Dengan demikian, semua harta yang bersifat ekonomis atau yang
menunjukkan pemiliknya sebagai orang kaya karena memiliki harta tertentu,
wajib mengeluarkan zakat.27

26

Didin Hafidhuddin, Zakat Dan Perekonomian Modern, (Jakarta: Mega Insani, 2002),
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Al- Furqon Hasbi, 125masalah Zakat, (Solo: Pt Tiga Serangkai, 2008), hlm. 36
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Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman
untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan ajaran Islam mendorong
umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan
yang di samping itu dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga
berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik. Zakat yang dikelola dengan baik,
akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa
asset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf AlQaradhawi adalah ibadah maaliyyah al-ijtima‟iyyah, yaitu ibadah dibidang harta
yang memiliki fungsi yang strategis, penting dan menentukan dalam membangun
kesejahteraan masyartakat.
2. Tujuan Zakat
Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah
ditentukan oleh Allah SWT tentungan mempunyai tujuan , himat dan faedah
seperti halnya kewajiban yang lain. Hikmat tersebut tercermin dari urgensinya
yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun
materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang
tubuh, disamping itu zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit
sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat
menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Adapun bagian dari tujuan zakat dapat
disebutkan sebagai berikut:
a. Zakat merupakan peranan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
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b. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
c. Mengankat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan
hidup dan penderitaan.
d. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin,
ibmu sabil, dan mustahiq lainnya.
e. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat islam dan
manusia pada umumnya.
f. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
g. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam
hati orang-orang miskin.
h. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang akay dan orang yang
miskin dalam suatu masyarakat.28
Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan tujuan yang sangat
besar, baik bagi muzakki ( orang ynag mengeluarkan zakat), maupun Mustahiq
(orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat
keseluruhan.
3. Landasan Hukum
1. Al-Quran
Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi
pokok ajaran islam bahkan Al-Quran dan Shalat sebagai lambing dari
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Mardani, Hukum Islam Zakat, Infak, Sadekah, Dan Wakaf (PT Citra Aditia Bakti,
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keseluruhan ajaran islam, hal ini dapat dilihat dalam Al QS. At-Taubah (11)
yang berbunyi:
َّ ص ََلةَ َوآت َ ُىا
ٌَث ِنقَ ْى ٍو َي ْعهَ ًُى
ِ ص ُم ْاْل َيب
ّ ِ ِيٍ ۗ َوَُ َف
َّ فَ ِئ ٌْ تَب ُبىا َوأَقَب ُيىا ان
ِ انشكَبةَ فَ ِئ ْخ َىاَُ ُك ْى ِفي ان ّذ
“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat
maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.29
Perintah zakat yang diturunkan pada periode makkah, sebagaimana
yang terdapat pada ayat diatas, merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada
Fakir Miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dilihat dari segi
kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar adalah
bentuk Amr‟ (Perintah) dengan mengunakan kata “atau” (tunaikan) yang
bermakna ketetapan, segera, sempurnakan sampai akhir, kemudahan
mengantar zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
2. As-Sunnah
Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui
haditsd dari Ibnu „Umar radhiyallahu „anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,
بء
َ عهَى َخ ًْ ٍض
َ طَلَ ُو
ِ َ  َوإِيت، صَلَ ِة
َّ  َوإِقَ ِبو ان، َّللا
ِ َّ طى ُل
ْ اإل
ُ َّللاُ َوأٌََّ ُي َح ًَّذًا َر
َّ َّش َهب َد ِة أ َ ٌْ َلَ إِنَهَ إَِل
ِ بُُِ َى
َّ
ٌَص ْى ِو َر َيضَب
َ  َو، ج
ِ ّ  َوا ْن َح، انشكَب ِة
“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah
(sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad
adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan
haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”30

29
30

QS. At-Taubah (9) : 11
HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.
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Begitu juga dalam sabda Nabi shallallahu„alaihiwasallam ketika
memerintahkan pada Mu‟adz yang ingin berdakwah ke Yaman, yang
berbunyi:
 ت ُ ْؤ َخذُ ِي ٍْ أ َ ْغُِ َيبئِ ِه ْى َوت ُ َز ُّد، ص َذقَتً فِى أ َ ْي َىا ِن ِه ْى
َ ض َعهَ ْي ِه ْى
َ َّللا ا ْفت َ َز
َ َّ ٌََّفَ ِئ ٌْ هُ ْى أ َ َطبعُىا ِنذَ ِنكَ فَأ َ ْع ِه ًْ ُه ْى أ
عهَى فُقَ َزائِ ِه ْى
َ
“… Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah
dan menunaikan Shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang
diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orangorang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh
orang miskin di antara mereka.”31
Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah berkata, “Zakat adalah suatu
kepastian dalam syari‟at Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah
mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya
berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah
disepakati

bahwa

zakat

itu

wajib,

sehingga

barang

siapa

yang

mengingkarinya, ia menjadi kafir.” Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan
sedekah dalam syari‟at Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi
menjadi dua: (1) wajib, dan (2) sunnah. Adapun anggapan sebagian
masyarakat bahwa zakat adalah yang hukum, sedangkan sedekah adalah yang
sunnah, maka itu adalah anggapan yang tidak berdasarkan kepada dalil yang
benar nan kuat.32

31

HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.
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3. Landasan Ijma‟
Adapun ijma‟ ulama‟ terkait hukum zakat yaitu secara subtansial
zakat termasuk katagori kewajiban yang mempunyai dua tinjauan
(murakkab), yaitu tinjauan ta‟abbudi (penghambaan diri kepada Allah) dan
tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat terdapat pada objek utama, yaitu
pemenuhan kebutuhan hidup mustahiq (para penerima zakat) yang mayoritas
masyarakat ekonomi kelas bawahdan peningkatan taraf hidup mereka, supaya
terbebas dari kemiskinan, hidup layak, tak sekedar bergantung pada uluran
orang lain, dan berbalik menjadi penolong bagi orang lain yang masih
berkubang dijurang kemiskinan. Sementara tinjauan ta‟abbudiyang tidak
kalah penting dari tinjauan sosial terletak pada keharusan memenuhi berbagai
cara pendistribusian, dan aturan-aturan lain yang harus dipatuhi oleh seorang
muzakki (orang yang membayar zakat), sehingga zakat yang ditunaikan
menjadi sah secara syar‟i. dari tinjauan inilah (ta‟abbudi) zakat menjadi salah
satu rukun islam yang sejajar dengan shalat, puasa, dan haji.33
4. Syarat wajib zakat
Adapun syarat wajib zakat yaitu:
a. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba
sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.
b. Islam, menurut ijma‟ zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat
merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang
yang suci.
33
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c. Baligh dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab
Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib di ambil dari harta anak kecil
dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang
wajib mengerjakan ibadah.
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, yaitu mempunyai
lima kriteria: (uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang
kertas), (barang tambang dan barang temuan),(barang dagangan),(hasil
tanaman dan buah-buahan) dan menurut jumhur ulama‟, binatang ternak
yang merumput sendiri, atau menurut mazhab Malikibinatang yang dibri
makan oleh pemiliknya sendiri.
e. Harta yang dizakati telah mencapainisab atau senilai dengannya.
f. Harta yang dizakati adalah milik penuh atau milik sendiri.
g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun
qamariyah.
h. Harta tersebut bukan merupakan harta dari hasil hutang.
i. Harta yang akan dizakatin melebihi kebutuhan pokok.34
5. Jenis zakat
1. zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul
fitri pada bulan ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5
kilogram) makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Zakat
fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang di lahirkan

34

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, Cetakan Ketujuh 2008), hlm. 98
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kedunian ini, oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat
badan atau zakat pribadi.
ع ِهيى
َ ط ًِي ٌع
َ ص ِ ّم
َ ٌَّعهَ ْي ِه ْى ۖ ِإ
َ يهى ِب َهب َو
َ ُخ ْذ ِي ٍْ أ َ ْي َٰ َى ِن ِه ْى
َ ُط َك ٌٍ نَّ ُه ْى ۗ َوٱ َّّلل
َ َصهَ َٰىت َك
ِ ص َذقَتً ت ُ َط ِ ّه ُزهُ ْى َوت ُ َش ِ ّك
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan merekan dan mendoakan
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa
bagi mereka. Dan allah maha mendengar dan maha
mengetahui.”35
Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus di keluarkan pada bulan
ramadhan atau pada hari raya Aidil Fitri. Dari Ibu Abbas Ra ia berkata:
“Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari
perbuatan sia-sia dan omongan –omongan yang kotor, dari orang yang
berpuasa dan makanan bagi orang miskin, maka barang siapa yang
menunaikannya sebelum sholat “IED” itu adalah zakat fitrah yang
diterima. Dan barang siapa yng menunaikannya setelah shola IED maka
itu hannyalah satu shadaqahah, dari shadaqah-shadaqah biasa.36
2. Zakat maal (harta) adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam
jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencangkup hasil
ternak, emas dan perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan,
pertambangan hasil kerja (profesi) Harta temuan. Masing-masing jenis
memiliki perhitungan yang berbeda-beda.
Zakat berkaitan dengan berbagai jenis harta tersebut tidak lain
karena pentingnya harta tersebut. Zakat hewan ternak minsalnya, karena

35
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bnyak manfaat dari hewat tersebut baik untuk keperluan makan, minum,
dan keperluan lainnya.
Zakat juga diwajibkan pada makanan pokok dari hasil pertanian
dan buah-buahan karena dapat menguatkan badan, juga dapat memenuhi
kebutuhan pokok. Oleh karena itu, zakat buah-buahan dikhususkan pada
kurma dan anggur, mengingat keduangan dapat berfungsi seperti halnya
makanan pokok.
Emas dan perak juga disebut secara khusus karena keduanya
merupakan harta yang paling berharga, sedangkan zakat komoditas
perniagaan disesuaikan dengan emas dan perak karena yang dijadikan
pertimbangan dalam perniagaan adalah nilainya, dan nilai uang ditentukan
berdasarkan emas atau perak (dinar dan dirham).
6. Yang Berhak Menerima Zakat
Zakat wajib diberikan kepada 8 golongan orang yang disebut didakam
alquran37. Firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:
ة
َ ٍَبي ِهي
ِ َيٍ َوا ْنع
ِ ص َذقَبثُ ِن ْهفُقَ َز
َّ ۞ إََِّ ًَب ان
َ ًَ اء َوا ْن
ِ انزقَب
ّ ِ عهَ ْي َهب َوا ْن ًُ َؤنَّفَ ِت قُهُىبُ ُه ْى َوفِي
ِ ظب ِك
ٌع ِهي ٌى َح ِكيى
َ َُّللا
ِ َّ ٍَظ ِبي ِم ۖ فَ ِزيضَتً ِي
ِ َّ ط ِبي ِم
َّ َّللا ۗ َو
َّ َّللا َوا ْب ٍِ ان
َ َوا ْنغَ ِبر ِييٍَ َو ِفي
Yang artinya: “Sesungguhnya zakat hanya untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk hamba
sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan u
tuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagia kewajiban dari allah.
Allah maha mengatahui, lagi maha bijak sana”38.
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Adapun delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yang disebut di
dalam Al-Qur‟an tersebut adalah:
1. Orang-orang Fakir dan Miskin
Fakir adalah orang yang tidak bercukupan atau kekurangan, adapun
yang di maksud dengan kecukupan bagi orang yang berpenghasilan adalah
kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka fakir adalah orang
yang tidak berpenghasilan yang cukup. Sedangkan miskin adalah orang yang
tidak mempunyai harta benda, serta kekurangan. Jika penghasilan tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Fakir dan miskin yang berhak atas zakat
adalah mereka yang berada dalam salah satu kondisi berikut yaitu:
a. Mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali
b. Mereka yang mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri
sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilan yang tidak memenuhi separuh
atau kurang dari kebutuhannya.
c. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi
separuh atau lebih kebutuhan dirinya dan tanggungannya, namun tidak untuk
seluruh kebutuhannya.
Bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha
dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha dapat
diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahliannya dan usahanya
atau dalam bentuk modal kerja. Dengan kata lain mereka berhak atas zakat
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sampai mereka dinyataan mampu. Adapun kriterian orang itu yang dinyatakan
mampu apabila:39
a. Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilannya.
b. Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hokum.
c. Mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya.
d. Pekejaan itu sesuiai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
e. Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang
menjadi tanggungannya. 40
2. Amil Zakat
Amil zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil
zakat disyaratkan harus memilikinsifat kejujuran dan menguasai hokum
zakat. petugas pengumpulan zakat yang titunjuk oleh imam (pemerintah)
untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikanya kepada yang
berhak menerimanya. Orang-orang ini juga dapat memdapat bagian zakat
meskipun mereka orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika pemerintah tidak
mengaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji
mereka maka mereka tidak boleh diberi zakat lagi sebab ketika sudah
mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.
Adapun kadar yang diambil oleh Amil zakat adalah seperdelapan
sebagai upah dari jerih payahnya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi‟
membolehkan amil zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Mthalib untuk
39
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mendapatkan upah dari pekerjaannya. 41 Adapun syarat mejadi amil zakat
adalah:
a. Orang islam (muslim)
b. Orang dewasa yang sehat akal dan pikiran (mukallaf)
c. Orang yang jujur
d. Orang yang memahami hokum zakat
e. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
f. Bukan orang yang berstatus hamba sahaya.42
3. Muallaf yang perlu ditundukan hatinya
Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas islam masih
lemah, orang-orang yang seacara zhahir telah memeluk islam, namun
belum yakin sepenuh hati. Sehingga mereka diberi bagian azakat sebagai
motivasi untuk memperkokohkeislaman dalam hati mereka.43
Adapun tujuan penyaluran zakat kepada golongan ini agar mereka
kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum
muslim dari serangan musuh. Adapun muallaf dalam konteks zakat
mencakup44:
a. Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan
kelompoknya.
41
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b. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
c. Orang yang baru masuk islam.
d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang
mempunyaib sahabat-sahabat kafir.
e. Pemimpin dan tokokh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan
kaumnya, namun imannya masih lemah.
f. Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahahan untuk
menjaga keamanan dari serangan musuh.
g. Muslim yang membutuhkan biaya yang diberi tugas untuk
menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan
zakat.
4. Budak Mukatib
Budak

Mukatib

adalah

budak

yang

digantungkan

status

kemerdekaannya oleh majikannya oleh kadar uang yang ia serahkan
kepadanya. Jika memang benar memiliki perjanjian demikian dengan
majika maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka
meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun
mereka mampu menghiupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak
memiliki dana yang cukup untuk pembebasan diri. Jika islam menetapkan
satu bagian dari harta zakat untuk memerdekakan budak, maka selain
pintu ini dalam waktu yang sama islam juga membuka pintu-pintu lain
seluas-luasnya untuk memerdekakan dan membebaskan budak. Jasa islam
dalam hal ini adalah ia selalu memberikan inovasi secara pembebasan
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budak, dan sama sekali tidak memperbarui sitem perbudakan. Dari uang
hasil pengumpulan zakat, imam (pihak berwenang) diperbolehkan untuk
membeli budak-budak muslim untuk kemudian dimerdekakan, sehingga
mereka akan mendedikasikan kesetiaan mereka kepada jamaan kaum
muslimin. Imam Malik berpandangan bahwa imam (pihak berwenang)
dan pemilik zakat berhak membeli budak-budak dan membebaskan
mereka (dari uang zakat mereka). 45
5. Gharimin
Gharimin adalah orang-orang yang telilit utang dan kesulitan untuk
melunasinya. Baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik
hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk
melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk untuk
kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendaoatkan bagian dari zakat
kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.46
Jika ia berutang untuk menghalau fitnah antara dua pihak yang
bertikai dalam masalah pidana atau perdata, maka ia boleh diberi suatu
dari harta zakat untuk melunasi hutang tersebut dari uang pribadinya demi
mendorong sikap muru‟ah, mulia, dan pendamaian pihak-pihak yang
bersengketa dari kalangan kaum muslimin. Sementara itu jika ia berutang
untuk kepentingan umum, minsalnya menyelesaikan pembangunan
masjid, membangun rumah sakit, atau jembatan maka ia boleh di beri
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bagian zakat jika memang tidak mampu melunasinya. Bahkan sekalipun,
ia tetap perlu diberi bantuan dana sebesar jumlah utangnya yang
diambilkan dari bagian gharimin. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mendukung kepentingan umum ini. Akan tetapi perlu diperhatikan
kiranya bahwa pembangunan masjid sejak awal tidak boleh diambil dari
bagian zakat orang gharaim. Jika seseorang ingin menyelesaikan
pembangunan masjid minsalnya, maka ia tidak boleh mebiayainya dari
uang zakatnya dan tidak diperbolehkan juga bagi selaiinnya untuk
memberika

bagian

pembangunan

zakat

masjid

orang-orang

tersebut.

Sebab

gharim
ada

kepadanya
perbedaan

guna
antara

pendistribusian zakat pada orang yang berutang untuk kepentingan umum.
Sementara itu, orang yang berutang untuk kebutuhannya sendiri bisa
diberikan zakat dari bagian orang-orang gharimin, dengan syarat ia
membelanjakannya untuk hal-hal yang mudah. Penjamin utang juga dapat
diberi jika kondisi keuangannya sedang sulit dan utang yang ia jamin
telah jatuh tempo. Jika utang yang dijamin penjamin telah dilunasi dari
bagian zakat gharimin, maka ia tidak boleh menagih pada al-ashil (yang
dijaminnya), meskipun ia memberikan jaminannya atas seizinnya, sebab
ia sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk membayarnya sehingga
perlu di mintak kembali. Akan tetapi, ia hanya boleh menagih jika
memang ia membayarnya dari uang pribadinya (bukan uang Zakat). 47
6. Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah SWT (Fisabilillah)
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Fisabilillah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah.
Para pejuang yang suka rela berjihat dan berjuang menghalau musuh.
Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya, guna membantu
perjuangan mereka. Termasuk dalam hal itu untuk membeli dan
menyiapkan segala pebekalan dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang
dimedan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan sebab
kepentingan itu untuk kepentingan peperangan. 48
Atas dasar ini mujtahid (0rang yang berjihad di jalan Allah) halal
menerima bagian zakat, meskipun ia kaya. Adapun yang terlansir dalam
hadis shahih dari sabda nabi Muhammad Saw bersabda.

ِ سبِي ِْل
هللا أَو لغ َِار ٍم أ َ ْو ِل َر ُج ٍل ا ْشت ََراهَا بِ َما ِل ِه
ً ص َدقَةُ ِلغَنِي ٍ ِإ ََل ِل َخ ْم
ٍ س ٍة
َ لغاز فِي
َ ََلت َِح ُل ال
الم ْس ِكي ُْن ِل ْلغَني ِ أ َ ْو
ِ الم ْس ِكي ِْن فَأ َ ْه َداهَا
ِ علَى
َ َص َّدق
َ َ ار ِم ْس ِكي ِْن فَت
ِ أ َ ْو ِل َر ُج ٍل َكانَ لَهُ َج
علَ ْي َها
ِ َِلع
َ ام ٍل
“Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang
yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit
hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang
yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi
zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya”49

7. Ibnu Sabil
Ibnu Sabil adalah bahasa lain dari musafir (anak jalanan) atau orangorang yang bepergian untuk melaksaanakan suatu hal yang baik (tha‟ah),
tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud
48
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dan tujuannya jika tidak di bantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik
ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang
dianjurkan.50
Adapun menurut ibnu zaid, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya
maupun orang fakir. Apabila ia mendapat musibah dalam perjalanannya
atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib
mendapatkan haknya (zakat).51
Adapun syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain:
a. Ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal ditengah perjalanan
sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan kenegerinya.
b. Perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, minsalnya perjalanan
haji, dagang, dan plesir (yang diperbolehkan). Jika memang demikian
kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat, meskipun dinegeri
asalanya ia tergolong orang kaya, sehingga dalam kondisi tersebut ia
tidak perlu meminjam dalam jaminan. Sebab tidak seharusnya ia
mendapat anugerah dari salah seorang manusia, sementara Allah telah
memberinya hak dan Zakat.
Jumhur ulama berpendapat bahwa Ibnusabil adalah orang rantau
(al-gharim), bukan yang lain. Ia berhak diberi bagian zakat meskipun
dinegerinya ia tergolong orang kaya-raya, sebab iya tidak bisa sampai ke
negerinya dan memanfaatkan keyayaannya sehingga ia seperti orang
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miskin. Jika ibnu sabil termasuk orang yang miskin di negerinya, maka ia
diberikan bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dank
arena keibnusabilannya.dan dalam hal ini diberi atas dasar statusnya
sebagai ibnu sabil dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya,
sebab pemberian bagian zakat kepadanya didasari oleh kebutuhan tersebut
sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya. 52
7. Hukum Orang yang tidak Berakat
Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat islam.
Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah baik secara
umum maupun secara khusus sehingga telah diketahui secara pasti sebagai
bagian

dari

kewajiban

agama.

Jika

seorang

muslim

mengingkari

kewajibannya maka iya sama saja telah mengingkari agama islam karena
agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara
kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itu, jika
seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut,
ia dianggap kafir.
Apabila ia mengingkari zakat yang masih diperselisihkan tentang
wajibnya, seperti zakat harta dan peniagaan, maka ia tidak dianggap kafir.
Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintah islam yang mewajibkan
zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak mengingkari perintah Allah SWT
tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafirdan boleh diperingati serta
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diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah
memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.53
8. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan
Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam
bukunya yang berjudul Fat hul mu‟in, mengatakan bahwa fakir adalah orang
yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai kasab (mata
pencarian)

yang

layak,

yang

memadain

untuk

kebutuhannya

dan

keluarganya.54
Dalam

pendapatnya

miskin

adalah

orang

yang

mempunyai

kemampuan atau mata pencarian atau menghasilkan penghasilan untuk
kebutuhannya, hanya saja tidak mencukupi, sebagaimana halnya orang yang
membutuhkan sepuluh tetapi hannya mendapatkan delapan serta tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Walaupun dia
memiliki lebih dari satu nisab, sehingga pemerintah berhak memungut
zakatnya dan memberikan lagi kepadanya.55
Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu
membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga
masyarakat, islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang
harus di tanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon
perlindungan allah SWT atas kejahatsn yang tersembunyi.
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Jika diperhatikan proses terjadinya

kemiskinan dalam suatu

masyarakat selain dari faktor internal pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai
dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, dan juga disebabkan
oleh bertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya, yaitu zakat
yang dapat dijadikan bahan usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak
jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orng kaya yang menahan zakat
tersebut, maka modal dan kekayaan akan tertumpuk di lingkungan orangorang kaya saja, hal tersebut merupakan slah satu faktor penyebab
kemiskinan.
Beberapa

ayat

Al-Quran

dan

Hadits

Nabi

SAW.

tersebut

memberikaan dorongan agar seorang muslim selalu tanggap dan peka
terhadap problema social. Dengan kepekaan social secara tajam akan dapat
mengamati realita lingkungan social dimana seseorang berada. Dengan
demikian kewajiban zakat

jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang

mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan social, bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu
dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.
Jaminan social dalam islam melalui zakat ini tidak semata dibatasi untuk
kesejah teraan muslimin, tetapi mencangkup seluruh penduduk dan
masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintah Islam,
termasuk masyarakat non muslim56
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Jaminan sosial Islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap
orng agar seseorang terhindar dari kesulitan, dan bisa mencapai hidup secara
layak. Sekiranya ada orang fakir dan orang sakit atau yang lanjut usian yang
sekiranya tidak memungkinkan lagidapat mencapai kebutuhan hidup mereka,
karena harta zakat itu merupakan zakatnya 57.
Sekiranya dari dana zakat ini belum juga mencukupi untuk
menanggulangi masalah-masalah social, maka atas orang-orang kaya harus
dikenakan lagi kewajiban kewajiban ekstra selain zakat, seperti membayar
pajak, sadakah, menyantunin kaum kerabat, sehingga terwujud suatu kondisi
masyarakat harmonis, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan berbagai tuna
social lainnya.
F. Tinjauan pustaka
Sejauh ini dari pengamatan penulis cukup banyak literature yang
membahas tentang yang ada kaitannya dengan permasalahan kemiskinan
dalam kehidupan masyarakat, maka pembahasan-pembahasan yang ada
umumnya hanyalah bersifat garis besar saja.
Maka dapat dilihat pada penelitian oleh Muskhlisin yang berjudul
pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kab
kerrawang akan tetapi skripsi ini lebih membahas cara pendistribusian dan
proses penyampayan zakat kepada masyarakat.
Irsyad andriyanto, membahas tentang strategi pengelolaan zakat dalam
pengentasi kemiskinan, modal pengelolah dan pendistribusian ZIS yang
57
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amanah, transparan, dan professional telah dilakukan oleh rumah zakat
Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelolaan ZIS
yang mendapat kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program
ICD yang teritegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memperdayakan
masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI
telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program
pemberdayaan zakat yang tranparan dan akuntabel.58
Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat dari penelitian
sebelum-sebelumnya adalah penelitian yang lebih mengkaji pada penyebab
keenganan masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar,kec. Alam Barajo dalam
membayar zakat melalui Lembaga Amil zakat BAZNAS Provinsi Jambi.59
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab
keengganan masyarakat membayar zakat melalui Lembaga amil Zakat di Baznas
Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini masyarakat yang diteliti ialah masyarakat
muslim yang bertempat tinggal di Rt. 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi. Dimana daerah penelitian ditentukan secara sengaja dengan
pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat masyarakat muslim yang relatif
sedikit membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Provinsi
Jambi.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini meggunakan jenis kualitatif yaitu melakukan pembahasan
terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek. Yang kemudian akan
dihubungkan dengan pendekatan secara langsung terhadap penelitian. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan metode penellitian
yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis, yang
artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau
lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi fakta, yang
kemudian menuju kepada indentifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah yang di amati.
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C.

Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik
individu maupun kelompok, yaitu melalui kuesioner dengan cara memberikan
daftar pertanyaan kepada responden terpilih yaitu kepada ketua Badan Amil
Zakat BAZNAS Provinsi Jambi.
2. Data Sekunder
Data sekunder data atau informasi yang diperoleh melalui jurnal,
skripsi, majalah dan situs internet untuk mendukung penelitian ini. Studi
pustaka merupakan pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan dan
mempelajari informasi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait, jurnal,
website, dan artikel.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti ini adalah:
1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan
koesioner yang selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak
terbatas pada orang, tetapi juga kepada objek-objek yang lain. Observasi
pada penelitian ini digunakan pada saat peneliti terjun kelapangan untuk
melihat keadaan secara langsung dilokasi penelitian.
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2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara mendalam serta terbuka. Wawancara
adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang
ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang
digunakan dengan mengunakan dua tahap, pertama peneliti melakukan
deskripsi dan orientasi awal tentang masalah dan subyek yang dikaji.
Kedua melakukan wawancara mendalam sehingga menemukan informasi
lebih banyak dan penting sampai menemukan titik jenuh. Wawancara yang
digunakan dengan model wawancara terbuka, artinya informan dapat
mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan dalam pengaplikasian
materi-materi dan gagasan-gagasan yang muncul dalam diri serta
hambatan-hambatan yang diprediksi. Dalam hal ini wawancara dilakukan
kepada kedua belah pihak yang akan dimintai informasi, yaitu pegawai
Baznas dan salah satu masyarakat.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data dengan menguraikan hal-hal atau
variable-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar,
majalah notulen,rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya. Metode
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengumuman, intruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan, dan surat-surat
lainnya.
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E. Analisis Data
Pada

analisa

data

yang terkumpul

selanjutnya

dilakukan

penyusunan serta perbaikan dari hasil wawancara serta observasi. Proses
analisis data sebagaimana penelitian kualitatif, maka digunakan teknik
analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data
(data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanan,
abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan.
Penyajian data

yaitu deskripsi

kumpulan informasi tersusun

yang

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan
data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di
lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang
mungkin ada, alur akusalitas, dan proposisi. Pada prinsipnya, proses-proses
ini bertujuan agar data yang di analisis telah akurat.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam Skripsi ini terdiri dari lima BAB yakni :
Bab I PENDAHULUAN
Merupakan pijakan bagi penulis dalam menentukan garis-garis besar
dalam penulisan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan
faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah dalam
objek yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan mengapa masalah tersebut
dipandang penting untuk deteliti. Kemudian dianjutkan dengan rumusan
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masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan definisi
operasional.
Bab II. METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, unit analisis, jenis
dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI
Pada Bab ini membahas tentang gambaran history dan geografis data
Baznas Provinsi Jambi, pekerjaan penduduk, pendidikan masyarakat, serta
struktur Organisasi Badan Amil Zakat atau BAZNAS Provinsi Jambi
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Membahas tentang persepsi masyarakat terhadap fugsi zakat, mengetahui
faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menyalurkan zakat melalui
Lembaga Amil Zakat Di Baznas Pronvi Jambi, dan mengetahiu langkah dan
kebijakan yang perlu di lakukan untuk menghapus kenenganan masyarakat
dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Baznas Provinsi jambi.
Bab V PENUTUP
Merupakan Bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran
dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini juga
merupakan jawaban dari pokok masalah yang timbul dalam pendahuluan skripsi.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jambi
Badan Amil Zakat Provinsi Jambi berdasarkan keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nomor: 249 Tahun 1991 bernama
BAZIS. Selanjutnya pada Tahun 2001 berdasarkan keputusan Presiden RI
No. 8 Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional berubah badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi
menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Dan pada saat
yang sama yaitu pada 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 melalukan 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 kementrian Agama RI Nomor 118 Tahun 2014
tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, maka
BAZDA Provinsi Jambi menjadi BAZNAS Provinsi Jambi yang bertanggung
jawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah.60

60

Laporan Tahunan, Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jambi
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Setelah beberapa kali perubahan akhirnya kelembagaan BAZNAS
Provinsi Jambi berubah menjadi BAZNAS Provinsi Jambi dan sampai saat ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor : (186)

2016 yang

dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan.
Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung
jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan dengan syariah
Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, teritegrasi dan
akuntabilitas.
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Jambi
VISI :
Menjadikan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai organisasi pengelola
Zakat, Infak dan Shadaqah yang amanah, adil dan berdedikasi, profesional,
transparansi, dan mandiri. Maka adapaun Visi dan Misi Baznas Provinsi
Jambi yaitu:
MISI :
1. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS
Provinsi Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT.
2. Mengoptimalkan

pengumpulan

dan

pendayagunaan

zakat

untuk

mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
3. Mewujudkan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai lembaga pengelola zakat

infak dan shadaqah yang amanah.

45

C. STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI JAMBI 2015-2020
BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2011 JO.PP.14.TAHUN2014
SK.GUBERNUR : 194-SKGUB/KESRAMAS/2015
TANGGAL 19 MEI 2015

PIMPINAN
PP Pasal 34 ayat 1-3

KETUA
DRS. H. AMINULLAH AMIT, MH

WAKIL I
DRS. H. SUPARTO. PA
BID. PENGUMPULAN

PERBAZNAS 03
Pasal 10

PERBAZNAS 03
Pasal 13

PELAKSANA
PPPasal 34 ayat 4-6

DRS. H. SUPARTO. PA
BID.
PROGR.INSIDENTIL
TANGGAP DARURAT
DAN SOSIALISASI
KETERANGAN :
===============

WAKIL KETUA II
DRS. H. ISHAK, HT
BAGIAN PERENCANAAN,KEUANGAN,
PELAPORAN)

WAKIL KETUA II
Drs. H. Razak Hazzul M. Pd. I
BID. PENDISTRIBUSIAN
PENDAYAGUNAAN

M. BAKRI
BID. PENDST.
REGULER
INSIDENTIL

DRS. H. MUKSIN
BID. PENGELOLAAN
MUZAKKI UPZ &
PERORANGAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Lini komando
Lini Koordinasi

PERBAZNAS 03
Pasal 16

HABLI MULKAN,
SH
BID. PENDST.
REGULER
INSIDENTIL

M. FIKRI
BID
PENDAYAGUNAAN

RINALDO EKA.N, SE
BAGIAN PERENCANAAN
PELAPORAN

WAKIL KETUA IV
DRS. H. MUHSYAR K.M.FIL.I
BIDANG ADMINISTRASI, SDM
DAN UMUM
PERBAZNAS 03
Pasal 19

ROZA ZULITA
BAGIAN ADM/ UMUM

YUNIART, A. M
BAGIAN KEUANGAN
PENERIMAAN ZIS

SATUAN
AUDIT
INTERNAL
PERBAZNAS 03
Pasal 22

MUKHTAR
BAGIAN SDM/KINERJA
AMILIN

LISNA HANDAYANI, S.TP
BAGIAN KEUANGAN
OPRESIOANAL/BANTUAN

(BENDAHARA)
VISI : Menjadikan BAZNAS Provinsi Jambi
MISI :
sebagai organisasi Pengelola ZIS yang
1. Meningkatkan kesadaran Umat dalam menunaikan Zakat
Amanah, Adil, Berdedikasi, Profosional
BAZNAS Pro vinsi Jambi dalam rangka pengamalan
Transparan dan Mandiri dalam mewujudkan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
Masyarakat yang sadar Zakat demi kemaslahan Umat
2. Mengoptimalkan Pengumpulan dan Pendayagunaan
zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhai AllahSWT
3. Mewujudkan BAZNAS Provinsi Jambi sebagai
LembagaPengelola ZIS yang Amanah
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D. GAMBARAN UMUM RT 08, KENALI BESAR, KEC. ALAM BARAJO
Rt 08. Kelurahan. Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo pembagian dari
Rt-Rt yang lain yang ada di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.
terletak di jalan thaib fahruddin dengan luas wilayah 5898 M2. jumlah penduduk
Rt 08 yaitu:61


Jumlah KK Rt 08 : 177 KK



Jumlah Jiwa Rt 08 : 541 Jiwa



Masyarakat beragama Islam : 499 Jiwa



Masyarakat Non Muslim : 42 Jiwa



Jumlah Umur 0-17 Tahun : 185 Jiwa



Jumlah Umur 18-50 Tahun : 227 jiwa



Jumlah umur > 50 keatas : 43 jiwa

Tingkat pendidikan masyarakan RT 08, Kelurahan. Kenali Besar, Kecamatan.
Alam Brajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi :


S2/S3 Berjumlah : 4 Orang



S1

: 61 Orang



D3

: 19 Orang



SLTA

: 153 Orang



SLTP

: 59 Orang



SD

: 62 Orang

61

Dokumentasi data laporan ketua Rt 08, Kel. Kenali besar, Kec. Alam Barajo Simpang
Rimbo Kota Jambi
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Jumlah dan Status Pekerjaan masyarakat Rt 08, Kelurahan Kenali Besar,
Kecamatan. Alam Barajo, Simpang Rimbo Kota Jambi :


PNS

: 19 Orang



POLRI

: 4 Orang



Karyawan Swasta

: 44 Orang



Wiraswasta

: 65 Orang



Ojek Online

: 4 Orang



Buruh

: 5 Orang



DLL

: 55 Orang
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E. STRUKTUR KETUA RT 08, KEL. KENALI BESAR, KEC. ALAM
BARAJO
SUSUNAN PENGURUS RT 08, KEL. KENALI BESAR
KEC. ALAM BARAJO PERIODE 2019-2024
Jln. Thaib Fahcruddin
KOTA JAMBI

KETUA RT

PENASEHAT

JAMRONI

HJ ADI WARMAN

WAKIL KETUA RT

ADI SUJONO

SEKRETARIS

BENDAHARA

ADI SUJUNO

MUSTAJAB

BIDANG AGAMA

HUMAS
1. MARZUKI
2. BASRI

HJ. ADI WARMAN

SEKSI KEPEMUDAAN

SEKSI IBADAH

KETUA: ZURNALRUBIL
WAKIL : MARZUKI
BENDAHARA : KOMUNIR

SAHRUDDIN
MUSTAJAB
HJ. SURJONO

SEKSI PEMANDIAN
JENAZAH
ADI SURJONO
HJ. ADI WARMAN
HJ. KAMDI

BIDANG KEAMANAN
1. JANUARI
2. SUHARTONO
3. TARIGAN
4. SUTARNO

SEKSI PKK
KETUA : LASINAH
WAKIL : SRI HAYATI
BENDAHARA :
SUNINGSIH
SEKRETARIS: EVA
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Mazyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo,
Simpang Rimbo, Kota Jambi mengetahui cara membayar zakat di
Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi.
Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah
ditentukan oleh Allah SWT, tentunya mempunyai tujuan, himat dan faedah
seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmat tersebut tercermin dari
urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek
moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan
sebuah batang tubuh, disamping itu zakat juga dapat membersihkan jiwa dari
sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam
ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.
Tabel 1
Jawaban Responden Berdasarkan Tahu atau Tidak Tahu Adanya
Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi
Lembaga Amil Zakat
BAZNAS Prov. Jambi
Laz (Lembaga Amil
Zakat di Masjid)
BAZNAS Kota jambi

Mengetahui Dan Tidak Mengetahui
Tahu

Tidak Tahu

60

40

2

28

52

48

Total

100

Data pada tabel 1 menjelaskan bahwa dari 100 orang responden
masyarakat RT 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Simpang Rimbo,
Kota Jambi diketahui bahwa pengetahuan masyarakat/muzakki terhadap
adanya Badan amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi cukup tinggi, terlihat
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pada tabel 1 dimana masyarakat memiliki masing-masing jawaban terhadap
adanya Badan Amil Zakat BAZNAS diatas 50% adanya Lembaga Amil
Zakat. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jambi cukup dikenal
dengan baik di kalangan masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi.. Lembaga Amil Zakat yang paling
diketahui masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat yang ada di masjid
sebanyak 72 orang dan 28 orang yang tidak mengetahui Lembaga Amil zakat
di masjid, yang kemudian diikuti BAZNAS sebanyak 60 orang yang tahu
akan keberadaan instansi/lembaga BAZNAZ Provinsi Jambi dan 40 orang
yang tidak mengetahui adanya Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi
dan BAZNAS kota sebanyak 52 orang yang tahu akan keberadaan BAZNAS
Kota dan terdapat 48 orang yang tidak mengetahui.
B. Faktor Penyebab Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi menolak Membayar Zakat di
BAZNAS Provinsi Jambi
secara umum Faktor penyebab keenganan masyarakat dalam
membayar zakat melaui lembaga amil zakat di Baznas yaitu dapat dilihat dari
tabel 3:
Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Faktor-faktor Penyebab Keengganan
Masyarakat Rt 08, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan alam Barajo,
Simpang Rimbo, Kota Jambi dalam Membayar/Menyalurkan Zakat di
BAZNAZ Provinsi Jambi
Faktor-faktor Penyebab Keengganan
Membayar/Menyalurkan Zakat di BAZNAS
Provinsi jambi

Frekuensi

Persentase
(%)
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Religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal
memberikan zakat langsung kepada mustahiq
yang masih merupakan saudara ataupun tetangga
yang lebih membutuhkan)

33

33

Pelayanan (Pelayanan BAZNAS Provinsi jambi
yang diberikan masih belum memuaskan
masyarakat)

21

21

Lokasi(Lokasi/jarak BAZNAS Provinsi Jambi
yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat)

24

24

Kepercayaan (Kurangnya kepercayaan
masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Jambi
dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan
informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola
secara terbuka atau transfarantransparan)

22

22

100

100

Total

Pada tabel 3 menjelaskan bahwa dari 100 orang masyarakat Rt 08,
Kelurahan. Kenali Besar, Kecamatan. Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota
Jambi

yang bersedia menjadi responden terdapat faktor-faktor keengganan

masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi
yaitu faktor Religiusitas, Pelayanan, Lokasi dan Kepercayaan.
1. Faktor Religius
Faktor Religiusitas merupakan faktor yang paling besar dipilih oleh
masyarakat Rt 08, Kelurahan. Kenali Besar, Kecamatan. Alam Barajo,
Simpang Rimbo, Kota Jambi yang menjadi responden yaitu sebanyak 33
orang (33%), karena masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat
langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara atau kerabat
yang lebih membutuhkan.
2. Faktor Lokasi
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Faktor Lokasi merupakan jarak atau tempat BAZNAS Provinsi
Jambi yang menjadi faktor keengganan masyarakat yaitu sebesar 24 orang
(24%), karena masyarakat atau muzakki tidak tau atau kurang mengetahui
letak kantor BAZNAS Provinsi Jambi sehingga masyarakat enggan
membayar/menyalurkan zakat di BAZNAS Provinsi Jambi.
3. Faktor pelayanan
faktor Pelayanan menjadi faktor keengganan yang juga banyak
dipilih oleh masyarakat Rt 08, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan. Alam
Barajo, Simpang Rimbo, Kota jambi yang menjadi responden yaitu
sebanyak 21 orang (21%), karena masyarakat masih belum merasakan
pelayanan yang prima salah satunya menjemput langsung zakat muzakki
dan ketepatan waktu yang diberikan oleh pihak BAZNAS itu sendiri.
4. Faktor kepercayaan
Faktor kepercayaan juga menjadi salah satu faktor penyebab
keenganan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil
Zakat yaitu dapat dilihat dari hasil responden yaitu sebanyak 22 orang ,
karena masyarakat masih kurang percaya dan kurang yakin akan tanggung
jawab sebuah lembaga amil Zakat BAZNAS tersebut, padahal lembaga
tersebut telah di tetapkan oleh pemerintah.

C. Upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi penolakan
Masyarakat RT 08 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Dalam
Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi
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Zakat bukan hanya sekedar ibadah yang wajib bagi orang muslim,
akan tetapi zakat juga sudah menjadi kebijakan Negara yang di terapkan
dengan sebuah strategi agar mampu menjadi sumber pendapatan Negara
untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi
penjelasan akan arti subtansi pokok pelaksanaan kewajiban zakat tersebut
yaitu untuk menjadi solusi terwujud kesejahteraan ekonomi bagi kehidupan
umat muslim.
Bertolak dari pandangan tersebut, maka pada persoalan zakat di Rt
08, kel. Kenali esar, kec. Alam barajo. Kel. Kenali Besar, Kec. Alam barajo
yang masih enggan untuk membayar zakat melalui lembaga yang ada maka
dapat dinyatakan bahwa sangat perlu dirumuskannya suatu strategi yang tepat
terhadapat pelaksanaan zakat agar lebih terberdayakan, baik pada sisi
pengumpulan maupun pada sisi pembagian dan penyalurannya agar benarbenar dapat menjadi solusi untuk mengatasikan keenganan masyarakat Rt 08,
Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo yang masih sangat tinggi persentasenya
di perkirakan 80% mayoritas masyarakat menganut agama Islam namun
dalam catatan dokumentasi dari Baznas Provinsi Jambi pada Bulan Desember
2019 lalu, Masyarakat yang menyalurkan Zakat melalui Baznas sebanyak ±
(55 Jiwa) saja. Oleh sebab itu di perkirakan hanya ± 30% jiwa yang beragama
muslim yang menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS
Provinsi Jambi.62 Maka dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa masih
banyak masyarakat yang belum menyadari dan belum tau akan keharusan
62

Dokumentasi Laporang zakat BAZNAS Provinsi Jambi di Bulan Desember tahun 2019
Kec. Alam Barajo
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mereka untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS
Provinsi Jambi yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 23
Tahun 2011.
Oleh sebab itu langkah yang perlu dilakukan BAZNAS dalam
menangani penyebab keengganan masyarakat Rt 08, Kel Kenali Besar, Kec.
Alam Barajo dalam menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yaitu:
Menurut bapak Suparto selaku staf BAZNAS mengatakan bahwa:
“dengan adanya penyebab masyarakat yang masih banyak enggan dalam
menyalurkan zakat melalui LemBaga Amil Zakat BAZNAS maka langkah
yang kami lakukan saat ini yaitu dengan melakukan dakwah tentang
pentingnya penyaluran zakat melalui Lembaga Amil zakat BAZNAS Provinsi
Jambi, melakukan penyulusan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi
langsung kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan akan manfaat dan
tujuan dari penyaluran zakat, meyakinkan masyarakat akan tanggung jawab
Lembaga amil Zakat BAZSNAS Provinsi Jambi dalam penanganan dana
zakat yang langsung akan diberika kepada para golongan mustahiq yang lebih
membutuhkan”.63
Dari uraian wawancara di atas maka langkah yang dapat dilakukan
oleh pihak BAZNAS dalam menangani keengganan masyarakat dalam
menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat dapat berjalan dengan
semestinya dan agar masyarakat lebih tau akan manfaat, tujuan,fungsi dan
kepercayaan tanggung jawab dalam Menyalurkan zakat melalui Lembaga
amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi lebih teregarisir dengan baik.
Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan melalui
instrument-instrumen yang ada di masyarakat sebagai langkah upaya
pemberdayaan zakat tersebut antara lain adalah :

63

2020

Wawancara dengan Bapak Suparto Selaku Staf BAZNAS Provinsi Jambi, 21 Februari
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1. Dari sebuah Lembaga Amil Zakat tersebut untuk lebih aktif dalam
melakukan kegiatan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat agar
masyarakat lebih mengetahui fungsi dan manfaat dari sebuah Lembaga
Amil Zakat dalam penyaluran dana zakat . Lembaga Amil Zakat Juga
perlu untuk lebih meyakinkan masyarakat agar lebih mengerti dan paham
akan keharusan dalam penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat
(BAZNAS) yang telah di sahkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang
yang nantinya hasil dari dana zakat tersebut akan di salurkan langsung
kepada delapan asnap yang berhak menerima zakat tersebut.
2. Pembinaan melalui instrument kelembagaan da‟wah
a. Pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ta‟lim
Dalam rangka membagun pemahaman yang komfrensif terhadap
ibadah zakat salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi
sarana pembinaan adalah Majelis Ta‟lim

melalui wadah ini untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat mewujudkan
kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan harta.
Dalam konteks ini pula sosialisasi tentang Undang-Undang yang
mengatur tentang pelaksanaan zakat perlu dilakukan, sebagai
konsekuensi logis degan lahirnya Undang-Undang yang menagtur
tentang pelaksanaan zakat dengan muatan instrumen, tujuan, fungsi,
dan harapan dari zakat itu sendiri, menjadi wajib dipahami oleh semua
pihak termasuk warga masyarakat umumnya pada masyarakat kec.
Alam Barajo Kel. Kenali Besar Rt 08 Kota Jambi yang di dominasi oleh

56

warga muslim. Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38
tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat
menjadi penting sebagai salah satu strategi awal dan mendasar agar
pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang itu sendiri, serta
tujuan dan fungsi zakat berdasarkan kajian dan pemahaman agama
mampu terwujud.
Harapan tersebut tentu tidak mudah, pasti membutuhkan kerja
keras oleh semua pihak terkait, khususnya Lembaga Amil Zakat
BAZNAS sebagai lembaga resmi yang terbentuk berdasarkan Undangundang

tesebut,

berkewajiban

mensosialisasikannya

dengan

memanfaatkan berbagai momentum kegiatan, salah satunya adalah
melalui madah majelis ta‟klim.
Hasil sosialisasi tersebut diharapkan mampu membangun
motifasi

terhadap

pelaksaan

zakat

yang

dapat

menciptakan

terlaksananya program-program terkait masalah kemiskinan.
b. Pembinaan Melalui Tema-tema Khutbah Jum‟at dan Ceramah
Amalia Ramadhan
Salah satu instrumen yang juga memilki peran yang sangat
strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman tata
pelaksanaan zakat dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan
dengan subtansi zakat baik pada kegiatan khutbah jum‟at maupun
pada ceramah-ceramah dalam amalia ramadhan. Hal ini penting
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karena bulan Ramadhan dimaknai oleh masyarakat sebagai masa
yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat
dengan

pertimbangan

besarnya

pahala

bagi

mereka

yang

memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum ibadah.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan warga masyarakat
yang tergolong tingkat ekonomi menengah keatas, menunjukkan
bahwa tumbuh kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan zakat
dengan penuh tanggung jawab setelah mendengarkan tema-tema
ceramah agama maupun khutbah jum‟at yang merasionalkan
manfaat pelaksanaan zakat, dengan contoh-contoh konkrit dalam
kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut:
Wawancara dengan Ibuk Resdianti yang mempunyai tokoh
sembako warga Rt 09 Lorong Nangko ia mengatakan bahwa: Ada
seorang ustaz yang ceramah di mesjid Asy-Syuhada Simpang Rimbo
pada bulan ramadhan yang lalu yang menjelaskan dengan himbauan
bahwa kepada mereka yang memiliki harta kekayaan, hitunglah
zakatmu dengan benar karena itu tanggung jawabmu kepada Allah
sebagai orang yang jujur setelah itu investasilah warga miskin
disekitar tetanggamu, lalu seleksi atau pilih antara mereka yang
membutuhkan bantuan lalu bersilaturahmi kepada mereka, lalu
bimbing agar mereka mampu menekuni usaha produktif dari modal
pemberian zakat anda dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya
beri motivasi dengan mengatakan tahun ini anda yang menerima
zakat untuk membagun usaha produktif berjanjilah agar usaha ini
sukses tahun depan anda juga termasuk yang memberi zakat bukan
lagi penerima zakat maka itu juga menjadi dorongan bagi kami
mengerti akan pentingnya berzakat.64

Berdasarkan petikan wawancara yang telah dikemukakan,
bahwa tema-tema Dakwah zakat yang disampaikan melalui mimbar
64

Wawancara dengan Resdianti, pengusaha tokoh sembanko, Tgl, 04 Februari 2020
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Jum‟at dan mimbar amaliah Ramadhan sangat efektif mengedukasi
dan memotifasi masyarakat apalagi jika penyampaiannya yang
sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.
3. Pembinaan Muzakki dan Mustahik
Salah satu tujuan zakat adalah meningkatkan derajat fakir
miskin dan taraf hidupnya serta saranapemerataan pendapatan secara
sosial. Sehingga penerimaan manfat zakat dapat memperbaiki
kesejahteraan dan taraf hidup taraf hidup para mustahik.65
Pembinaan kepada muzakkih untuk menjelaskan fungsi dan
tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan
ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan
diberikan bahwa muzakkih dapat melaksanakan penyaluran zakat
secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada
mustahik harus dengan perinsif skala proritas, memiliki azas maanfaat
sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak
diekploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para
mustahik.
Inventarisasi peta potensi dan besaran jumlah zakat yang
dimiliki muzakki, demikian juga besaran masyarakat miskin yang
perlu mendapat bantuan dan pembinaan ekonomi menjadi sangat
penting untuk memudahkan menyusun pemetaan sasaran yang harus
ditindak lanjuti sebagai penyaluran zakat yang efektif.
65

Ani Imtihanah, Siti Zulaikah, Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest
(Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018) hlm. 81
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Disinilah letak pentingnya inventarisasi potensi muzakki dan
inventarisasi harapan mustahik. Hal ini dapat terlaksana apabila
terbagun kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait, antara
lain masyarakat itu sendiri, Lembaga Amil Zakat yang diwakili oleh
UPZ-UPZ di setiap kelurahan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat
(seperti ketua RT), para alim ulama, dan tidak terkecuali adalah para
penyuluh agama Islam, muballig dan juru Da‟wah yang ada di
masyarakat.
Bahkan disinyalir bila penyuluh agama Islam sebagai petugas
fungsional yang diangkat oleh pemerintah sukses pengembang
tugasnya sebagai penyuluh di masyarakat yang bekerja sama dengan
semua pihak terkait dengan UPZ-UPZ yang ada di kelurahan, maka
dapat dipastikan akan menjadi mudah menginventarisir potensi zakat
secara maksimal yang ada di kecamatan Alam Barajo. Dalam waktu
yang bersamaan dapat pula menginventarisir harapan dan keinginan
warga masyarakat yang tergolong sebagai mustahik. Maka program
pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan, terprogram, berdasarkan skala prioritas kebutuhan
yang ada di masyarakat. Akan dapat dipastikan dalam waktu yang
tidak begitu lama upaya penigkatan tarap hidup keluarga meskin dapat
tercapai.
Maka dari semua uraian tentang pertanyaan di atas dapat di
kemukakan bahwa, dari Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Zakat
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yaitu bahwa masyarakat masih banyak yang kurang tau dan faham
akan pentingnya fungsi zakat, dan penyaluran zakat melalui Lembaga
Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi, namun ada yang tau dan
faham akan keharusan dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil
Zakat tetapi masih tidak mau menyalurkan zakat melalui Lembaga
Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, bagi
mereka yang penting mereka telah menjalankan perintah mereka untuk
menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslin dalam berzakat.
Adapun dari faktor penyebab keengganan masyarakat dalam
membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Provinsi
Jambi) yaitu salah satunya karna mayoritas masyarakat masih kurang
percaya dan kurang yakin akan tanggung jawab dari sebuah Lembaga
tersebut dalam menangani Pembiayaan Zakat, dan juga dari hasil
wawancara bersama salah seorang warga sebagai wiraswasta
(pedaganag Sembako) yang telah wajib mengeluarkan zakatnya jika
telah mencapai nisabnya, bahwa ia beranggapan jika memberi zakat
langsung kepada orangnya yang memutuhkan lebih apdol di banding
ke sebuah lembaga.
Adapun langkah-langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan
dalam menghapus keenganan masyarakat dalam penyaluran zakat
melalui Lembaga Amil Zakat yaitu, dari sebuah Lembaga Amil Zakat
itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan Sosialisasi atau
penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih
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tau dan mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam menyalurkan
zakat melalui Lembaga Amil Zakat Di BAZNAS Provinsi Jambi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan tentang Persepsi
Masyarakat Penyebab Penolakan Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar,
Kec alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota jambi Membayar Zakat Melalui
Badan Amil Zakat Di Baznas Provinsi Jambi, maka dapat dirumuskan
beberapa kesimpulan yaitu:
1. Persepsi Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo,
Simpang Rimbo, Kota Jambi Terhadap Tahu atau Tidak Tahunya
Terhadap Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi. pada tabel 1
dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang hanya mengetahui
lembaga amil zakat yang ada di masjid saja yaitu dari hasil responden
bersa masyarakat yaitu terdapat 72 orang responden masyarakat Rt 08,
Kel. Kenlai Besar, Kec. Alam Barajo, Simpang. Rimbo Kota Jambi
yang mengetahui penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat di
masjid maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya sedikit yang
mengetahui adanya penyaluran atau membayar zakat melalui Badan
Amil Zakat Baznas Provinsi Jambi.
2. Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali
Besar, Kec. Alam Barajo, Simpang Rimbo, Kota Jambi Dalam
Membayar Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi yaitu: terdapat beberapa
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Fakto: Faktor Religius, Faktor lokasi, Faktor Pelayanan dan Faktor
kepercayaan.
3. Upaya BAZNAS Provinsi Jambi Untuk Mengurangi Keengganan
Masyarakat RT 08 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Dalam
Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat BAZNAS yaitu dengan
beberapa kegiatan pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan melalui
instrument-instrumen yang ada di masyarakat sebagai langkah upaya
pemberdayaan zakat tersebut yaitu dengan Pembinaan melalui
instrument

kelembagaan

da‟wah,

penyuluhan

langsung kepada

masyarakat yang dapat menjadikan minat bagi masyarakat untuk tetap
menyalurkan zakat melalui Lembaga-Lembaga Amil Zakat BAZNAS
yang telah ditetapkan oleh pemerintah .
B. Saran
1. Masih jauhnya pengetahuan masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar Kec.
Alam Barajo tentang zakat yang menyebabkan masyarakat enggan
dalam membayar zakat ini secepatnya harus ditindak lanjutkan oleh
pihak Lembaga Amil Zakat BAZNAS maupun para tokoh agama agar
masyarakat lebih mengerti dan paham akan kewajiban dalam
membayar zakat, maupun manfaat dan tujuan dalam menyalurkan
zakat melalui Lembaga Amil Zakat agar dapat mewujutkan kesejah
teraan uman dalam pemberantasan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi
bagi para masyarakat dalam upaya penyaluran zakat melalui Lembaga
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Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh
Ibadah,(thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji), (Jakarta: PT
Kalola Printing, 2015)
Al- Furqon Hasbi, 125masalah Zakat, (Solo: Pt Tiga Serangkai, 2008)
Didin Hafidhiddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: 2002,
Gema Insani Press)
Gus Arifin, Dalil-Dalil Dan Keutamaan (Zakat Infak Sedekah),
(Jakarta:Elex Media Komputindi, 2011)
Mardani, Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf), Pt Citra Aditia
Bakti, 2016,
Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontenforer (Bandung: PT Remaja Rodakarya,
2011)
Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, No. 23 Tahun 2011 Pasal 1
Ayat 2
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketujuh 2008)
B. Internet
https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.
22/03/2020, 12;48
Linda oktriani. 2017, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid
Muhammadiyah Suprapto Bengkulu”. Skripsi Program Studi

65

66

Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu
Sultan Syahrir. 2017, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban
Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”.
Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar

67

68

DAFTAR INFORMAN

NO
1

NAMA
Badan Amil Zakat BAZNAS Provini
Jambi

2

Ketua RT 08, Kel. Kenali Besar, Kec
Alam Barajo, Kota Jmabi

3

Tokoh Agama Rt 08, Kel. Kenali
Besar, Kec Alam Barajo, Kota Jambi

4

Masyarakat Rt 08, Kel. Kenali Besar,
Kec. Alam Barajo

JABATAN
Wakil Ketua I
bAZNAS Provinsi
Jambi
Ketua Rt
Imam Masjid

DOKUMENTASI

Keterangan : wawancara bersama Bapak DRS. H. SUPARTO. PA selaku Wakil
Ketua I BAZNAS Provinsi jambi tgl 29 Februari 2020

Keterangan: foto Bersama para Staf Baznas Provinsi Jambi 29 Februari 2020

68

70

Keterangan: penjelasan lebih dalam tentang zakat di kantor BAZNAS provinsi
jambi oleh Bapak Drs. H. Ishak HT selaku wakil ketua III BAZNAS
provinsi jambi tgl 23 Februari 2020

Keterangan: wawancara bersama Bapak Drs. H. Suparto PA wakil Ketua I
BAZNAS Provinsi Jambi tgl 17 Maret 2020

71

Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Edi Warman Selaku Tokoh Masjot AsSyuhada‟ Rt 08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo

72

DAFTAR RIWAYAT
(CURICULUM VITAE)

Nama

: RIZKY WANDA PUTRI

Jenis kelamin

: Perempuan

Tempat /Tanggal Lahir

: Kerinci, 27 Oktober 1997

Email

: rizkywanda27@gmail.com

NIM

: SHE 162081

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Desa. Lubuk Paku, Kec. Batang Merangin, Kab.
Kerinci Prov. Jambi

No HP

: 081246145998

Nama Ayah

: SUHARTONI

Nama Ibu

: NAILENI

Pendidikan Formal
a.

SDN 99/III Lubuk Paku

Tahun 2004-2010

b.

SMP N 18 KERINCI

Tahun 2010-2013

c.

PPM Al-Hidayah pal 10 Jambi

Tahun 2013-2016

Motto Hidup

: Yakinlah bahwa Segala peristiwa sedetail apapun
Hanya dapat terjadi Atas ijin Allah semata. Tidak
ada satupun kejadian di dunia yang terjadi secara
kebetulan Semuanya telah menjadi ketentuan Allah

Jambi

Juli 2020

RIZKI WANDA PUTRI
NIM. SHE 162081

