
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda,

transendental horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti

dalam kehidupan ummat manusia terutama Islam. Zakat mempunyai

posisi pentimg dalam Islam, Bahkan zakat ini merupakan salah satu

rukun Islam keempat. Zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi

umat Islam, pengingkat kasih sayang antra orang kaya dan fakir miskin,

dan juga memabantu terciptanya kemaslahatan umat Islam.1

Pengelolaan zakat bukanlah persoalan yang mudah dilakukan,

mengingat pertama : zakat merupakan amanah umat Islam yang

pengelolaannya memerlukan pengetahuan sekaligus, yakni  tentang fiqih

zakat dan keterampilan manajemen pengelolaan zakat. Kedua :

pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan diperoleh dari tata kerja

pengelola yang amanah, profesional, ketiga : mengelola zakat dalam

masa sekarang menuntut sumber daya manusia pengelolaan yang handal,

proaktif, amanahdan memiliki keikhlasan yang kuat. hal ini menjadi

penting mengingat para muzaki kini mengharapkan adanya keterbukaan

dan pelaporan dana zakat yang dapat dipercaya dan diakses oleh seluruh

masyarakat.

1 Fahruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, ( Yogyakarta :

SUKSES Offset, 2008, h 8.
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Apabila zakat dilaksanakan dengan optimal tentunya akan

sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarkat karena di Indonesia

mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun saat ini di Indonesia

aturan pelaksanaan zakat tidak seperti aturan zakat yang begitu ketat, di

mana pelaksanaan zakat diserahkan kepada masing-masing individu dan

kesadarnnya tanpa ada sanki bagi yang tidak menunaikannya. Itulah

sebabnya sampai saat ini pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan

zakat perlu di adakan pengkajian tentang evaluasi dan penyempurnaan

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Terdapat dalam Al-quran ayat-ayat yang menyebutkan masalah

zakat,termaksud diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban

zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.Antaralain :

              
Terjemahannya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah

bersama orang-orang yang ruku ( QS.AL-Baqarah : 43 )2

Juga FirmanNya :

               
          

Terjemahannya: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-
Nya dalam

2 Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahan ( bandung : PT. Sygma

Examedia arkaleema, 2009 ) h.7



( menjalankan ) agama yang lurus, dan supaya mereka
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang
demikian itulah agama yang lurus. ( QS Al- Bayyinah :5 ).3

Zakat profesi sejalan dengan tujuan di Syariatkannya zakat

seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong

para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang

merupakan ciri utama ajaran Islam yaitu kewajiban zakat pada semua

penghasilan dan pendapatan.

Di Indonesia permasalahan zakat diatur di dalam Undang-

undang  Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011. Tetang pengelolaan zakat merupakan pranata sosial bagi

masyarakat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang

mampu. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 merupkan

peyempurnaan  dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai

perealisasian tentang pengelolaan zakat untuk masyarakat agar

pengelolaannya lebih optimal dan dapat memberikan hasil yang

maksimal. Dengan harapan agar efektifitas zakat dari pengelolaan dan

pendistribusian dapat dioptimalkan. Zakat yang merupakan norma-

norma agama dikuatkan dengan Undang-undang positif, dengan

konsekuensi bahwa mengeluarkan bahwa mengeluarkan zakat bagi

setiap muslim tidak lagi semata sebagai kewajiban agama tetapi juga

merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan

Undang-undang.

3 Ibid, h.598



Sebelum adanya undang-undang yang memfositifkan nilai-

nilai normatif ini sebagian besar pegawai negeri sipil menyalurkan

zakatnya langsung kepada mustahiq. Kelemahan dari metode atau sistem

pengumpulan zakat seperti ini adalah sentralisasi zakat pada satu

kelompok masyarakat dan mengabaikan mustahiq-mustahiq lain yang

mempunyai hak yang sama.

Zakat profesi juga biasanya disebut  zakat al-mal mustafad

yakni pendapatan yang dihasilkan dari profesi. Bekerja dan mencari

rezeki yang halal adalah kewajiban yang utama dalam agama seperti

shalat, zakat, puasa,dan haji. Membayar zakat adalah kewajiban yang

sangat penting bagi muslim bahkan agama Islam sangat menganjurkan

kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan

setiap kekayaannya

Pelaksanaan zakat seorang muslim dapat secara langsung

memberikannya kepada orang lain yang berhak menerimanya, atau bisa

melalui lembaga yang dibentuk untuk menagani masalah tersebut dalam

hal ini adalah Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) atau UPZ

Upaya pengumpulan zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional/Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ) ) Telah membentuk satuan organisasi dalam

hal ini Unit Pengumpulan Zakat ( UPZ ) salah satu contoh adalah di Unit

Pengumpulan Zakat pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari

Sulawesi Tenggara  yang bertujuan untuk mengumpulkan dan melayani



para Muzaki yang berada pada lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1

Kendari.

Dana zakat yang terkumpul di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari disalurkan melalui program

pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Khususnya Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) 1 Kendari dalam pengelolaannya dana zakat yang telah

terkumpul penyalurannya berupa produktif dan konsumtif. Penyaluran

yang bersifat konsumtif disalurkan dalam bentuk bantuan modal

diharapakan mustahiq dapat mengembangkan usaha dan bisa

meningkatkan pendapatan mereka sedangkan penyaluran yanag bersifat

konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Sumber dana

zakat yang disalurkan tersebut salah satunya adalah bersumber dari zakat

profesi guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari.

Pengelolaan zakat, di Unit Pengumpulan Zakat pada Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari dalam programnya dituntut untuk

menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam

membantu ekonomi umat yang memiliki nilai Iman dan ketakwaan

berdasarkan Al-qur’an dan As.Sunnah.

Selain Pengelolaannya Unit Pengumpulan Zakat di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari mempunyai tugas yang lebih sensitif

yaitu menimbulkan kesadaran bagi setiap Guru untuk membayarkan

zakat Profesi, mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan

hukum syari’i dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku. Dalam



upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat

kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara

produktif.

Kenyataan yang ada, sebagaimana di Sulawesi Tenggara pada

umumnya, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari pada

Khususnya zakat yang diterima baik dari Unit Pengumpulan Zakat

(UPZ)  ataupun Unit Pengumpulan Zakat ( UPZ ) yang berada di

lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari tidak signifikan

dengan jumlah masyarakat muslim yang ada. Zakat profesi Guru sampai

saat ini masih belum banyak dipraktikan atau masih dalam batas atau

masih dalam batas wacana publik yang mengemuka. Pengurus

administrasi Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

1 Kendari menyatakan bahwa zakat tersebut diambil dari potong

gaji/tunjangan  Guru ( zakat profesi ) setiap bulan. Dengan harapan zakat

profesi  yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat(UPZ) akan membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Efektifitas Pengelolaan Zakat

Profesi Guru pada Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1

Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka yang

menjadi rumusan masalahnya yaitu :



1. Sejauhmana Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) 1 Kendari terhadap Zakat Profesi Guru MAN 1

Kendari.

2. Bagaimana mekanisme ditribusi pendayagunaan zakat profesi Guru

MAN 1 Kendari yang dikeluarkan oleh Unit Pengumpulan Zakat

(UPZ)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Efektifitas Pengeolaan Zakat Profesi Guru

MAN 1 Kendari dalam kepengurusannya.

2. Untuk mengetahui penyaluran zakat profesi  Guru MAN 1 Kendari

yang dikeluarkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

3. Manfaat  Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga Perguruan Tinggi untuk

menambah referensi keilmuan Falkultas Syariah, khususnya dalam

pengembangan studi zakat.

b. Sebagi bahan masukan bagi Unit Pengumpulan Zakat Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari untuk mengoptimalkan

pengumpulan zakat dan bagi penulis merupakan salah satu input

dalam mengembangkan pengetahuan dan wawancara.



E. Defeinisi Operasional

Definisi oprasional disusun dalam upaya menghindari

kekeliruan atau kesalahpahaman presepsi mengenai penelitian ini.

Bahkan defenisi oprasional digunakan untuk memberi definisi dari

beberapa variabel yang terdapat dalam judul di atas, yaitu :

1. Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini
keberhasilan dalam Pengelolaan zakat profesi.4

2. Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan.5

3. Unit Pengumpulan Zakat ( UPZ ) adalah satuan organisasi yang
dibentuk oleh Lemabaga Amil Zakat Nasional disemua tingkatan
dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang
berada pada tingkaKelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota
Kendari.6

4. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atas
pengahasilan yang diperoleh dari profesinya sebagai guru pegawai
negeri sipil ( PNS ) yang dikumpulkan oleh BAZNAZ atau UPZ.

Definisi operasional dari proposal ini bertujuan untuk

mengetahui beberapa kata dan sekaligus untuk menghidari beberapa

kekeliruan atau kesalapahaman presepsi yang tedapat pada judul proposal

ini.

BAB II

4 Ray Pratama Siadori, Ensiklopedia Administrasi, 1980, h. 13
5 Rahmat Rahimahulullah, Buku Paduan Praktisi Pengelolaan, 2011, h. 120.
6 Rahmat Rahimahulullah Op.cit, h. 122



TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka

Kajian yang referensi kepustakaan yang digunakan dalam

penelitian adalah seperti yang dikemukakan oleh Solihin yang berjudul

yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Melalui

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ( ZIS ) dengan hasil penelitian

adalah Pemberdayaan ekonomi masyakat melalui pengelolaan zakat yang

dilakukakan oleh BAZ Kota Malang dilihat dari sisi pemenfaatannya

dapat digolongkan kepada dua model. Pertama model distribusi

konsumtif yaitu pendistribusian zakat, Infaq dan Shadaqah yang

pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan habis dalam

jangka pendek serta pendayagunannya tidak menimbulkan pengeruh

secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, kedua, model distribusi

produktif yaitu pendistribusian zakat, Infaq dan Shadaqah yang tidak

langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara

ekonomi.7

Peneliti IAIN, Ahmad Wahyu Herdianto dari Fakultas

Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang Peran Negara

Dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia Jurisdictie, Jurnal Hukum

dan Syari’ah Volume 1, Nomor 2, Desember 2010. Zakat memiliki

potnesistrategi untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen

pemerataan pendapatan. Di Indonesia namaun potensi zakat belum

7Lihat di, Solihin, Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
pengelolaan zakat, infaq dan shadakah, skripsi, universitas, Maulana Malik Ibrahib,
Malang, 2010, h. 1
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