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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat  merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan

sangat berpengaruh pada tingkah laju ekonomi manusia dan masyarakat serta

pembangunan ekonomi umumnya.1 Zakat  merupakan  ibadah yang tidak hanya

berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan

kemanusiaan yang bernilai sosial (Maliyah ijtima’iyyah), zakat memiliki manfaat

yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam  maupun

dari aspek pembangunan kesejahteraan Umat. Hal ini telah dibuktikan dalam

sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah

SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan Negara yang memiliki

peranan sangat penting antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam,

pengembangan dunia Pendidikan dan ilmu Pengetahuan, pengembangan

Infrastruktur dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan

sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin dan bantuan lainnya.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di

dunia, persoalan zakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat

Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang

hingga saat ini. Sejak Islam masuk ke Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun

langsung berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Namun kultur Indonesia

1 Ahmad Muh. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam persfektif Islam (Jakarta, CV.
Rajawali, 1987), h. 71.
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yang mewarisi kebudayaan lama tidak dapat hilang dari kebiasaan masyarakat.

Hingga saat ini masyarakat memahami bahwa zakat harus diberikan kepada

golongan masyarakat tertentu.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat

mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya berkuat pada tataran

masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi

landasan  legal formal pelaksanaan di Indonesia. Kemudian dikeluarkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Saat ini pengelolaan zakat telah memasuki era baru yakni pasca

diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengeloaan Zakat sehingga Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

dianggap tidak berlaku lagi. Dalam Undang-undang tersebut, semua urusan zakat

hanya boleh dilakukan oleh Badan Amil Zakat resmi yang dimiliki Pemerintah,

dengan Pertimbangan luasnya jangkauan dan banyaknya umat Islam di seluruh

wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS)  sebagai mediator dan fasilitator dana Umat, maka dalam

pelaksanaan pengumpulan zakat, pemerintah juga membentuk BAZNAS Provinsi

dan BAZNAS Kabupaten kota.

Berdasarkan Riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun

2018 potensi Zakat Nasional mencapai Rp. 253 Triliun atau setara dengan 3,40 %

dari total Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini akan semakin meningkat

seiring dengan peningkatan PDB. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara Potensi zakat
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mencapai Rp. 90 Miliar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2019 dana

zakat yang terhimpun di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi

tenggara hanya mencapai Rp. 1,3 Miliar. Sementara untuk wilayah Kabupaten

Konawe Selatan Potensi Zakat untuk Aparatur Sipil Negara Mencapai Rp. 6,3

Milliar dan Rp. 300 Miliar untuk sektor persawahan dan lainnya.

Upaya Pemerintah  daerah dalam  mengoptimalkan Potensi dana Zakat

yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Maka Pemerintah telah mendirikan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan merujuk

Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan  Nomor 400/806 Tahun 2017,

Tanggal 20 Oktober Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan Periode 2017-2022.

Melalui Surat Keputusan Bupati serta hasil Rapat Koordinasi dengan Seluruh

OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 10 Agustus

2018 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, sebagai langkah awal untuk Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kabupaten Konawe Selatan hanya diperentukan

bagi Eselon II dan III pada Lingkup SKPD Kabupaten Konawe Selatan sebesar

2,5 % dari Penghasilan Perbulan.

Sampai saat ini belum ada dana zakat yang dapat disalurkan Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan untuk Para Mustahik

(Penerima Zakat)  disebabkan minimnya kesadaran Muzakki atau Masyarakat

tentang wajib bayar zakat dan Surat Himbauan Pemerintah daerah dianggap

belum kuat dalam membantu Optimalisasi pengelolaan Zakat di Badan Amil

Zakat  Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan.  Dengan potensi zakat
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tersebut ini merupakan  Peluang untuk Mensejahterakan masyarakat sekaligus

tantangan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe

Selatan yang telah berkiprah selama 2 tahun. Akan tetapi belum ada dana Zakat

yang dapat dikelolah.

Kiprah Badan Amil Zakat (BAZNAS)  Kabupaten Konawe Selatan dalam

memberikan keyakinan kepada masyarakat Muslim tentang pengoptimalan zakat

yang baik dan Profesional tentunya menjadi harapan besar bagi perkembangan

pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Selatan.

Untuk mewujudkan Optimalisasi pengelolaannya, Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) senantiasa dituntut untuk Amanah, Profesional, Transfaransi

dan Akuntabilitas serta Mandiri sebagai lembaga Publik menuju masyarakat

Sejahtera,Adil,Makmur dan Bertaqwa. Untuk menjamin pengelolaan yang efektif

dan efisien zakat sebagai amanah Agama, maka dalam Undang-undang  Nomor

23 Tahun 2011 ditentukan adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang

terdiri dari Ulama, Kaum Cendekia, Masyarakat dan Pemerintah serta adanya

Badan Pengawas terhadap pengelolah apabila tidak sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan Syariat Islam.

Terkait disini peran Amil Zakat sangat penting sebagai petugas pengumpul

zakat, beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang Amil yang

bekerja Efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai

tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas

mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Dengan

demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat
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dari sisi Persepsi atau sikap Individu.2 Peran keefektifan Amil Zakat menjadi

suatu Proses keberhasilan dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, dengan

menyiarkan atau mengiklankan zakat kepada Muzakki maka akan tumbuh

kesadaran para Muzakki untuk mengeluarkan Zakatnya.

Pengelolaan Zakat apabila dikelolah dengan baik, maka akan dapat

dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat

sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk Kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan

Zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara

pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelolah Zakat.

Pelaksanaan prinsip, aspek Managemen dan prosedur zakat harus

terealisasi dengan sempurna, prinsip tersebut yaitu persamaan kesamaan

(Keadilan), Kepastian (Transparansi Jumlah), Ketepatan (Kevalidan Objek

Penerima Zakat), dan prinsip ekonomis. Sedangkan aspek Managemen meliputi

beberapa aspek diantaranya Transfaransi, Sukarela, Keterpaduan, Profesionalitas

dan Kemandirian. Sedangkan prosedur pelaksanaan zakat meliputi Studi

Kelayakan, Jenis Usaha Zakat (Jika dijadikan sebagai modal usaha) bimbingan

serta Laporan.

Tujuan Zakat tidak sekedar  menyantuni orang miskin secara Konsumtif,

tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan Kemiskinan.3

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat Muslim

ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem

2 Lihat Roymand Simanora, Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan, (Jakarta: Buku
Kedoktern EGC, 2008),h. 31.

3 Abdulrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2001), h.83-84.
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kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati,

atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan,

bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini

dibuktikan dengan Zakat yang telah dijadikan oleh Allah Swt. sebagai sumber

jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu

rukun Islam.4

Dari pembahasan diatas sehingga penulis tertarik melakukan penelitian

terkait Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Ekonomi di Konawe Selatan.

B.  Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terarah penelitian ini berkaitan tentang Potensi

Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di

Konawe Selatan sebagai Intansi Publik non-Struktural yang berperan aktif dalam

menjaga kestabilan Ekonomi dengan memanfaatkan Potensi  pendapatan melalui

Zakat sebagai pemberdayaan dana Umat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potensi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Konawe

Selatan ?.

2. Bagaimana Upaya Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Konawe Selatan ?

4 Muhammad Yusuf al-Qaradhowi, Konsesi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Terj.
Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h. 105.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas. Maka penelitian ini memiliki

tujuan yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan Potensi Pengelolaan Zakat Profesi yang ada di

BAZNAS Kabupaten Konawe Selatan Apakah Sudah terkelolah

dengan baik atau belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Zakat dan Syariat Islam.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pengelolaan Zakat Profesi di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Ekonomi di Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginteprestasikan keadaan

yang ada di masyarakat dalam mengoptimalkan dana Zakat Profesi di BAZNAS

Konawe Selatan terhadap peningkatan Kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu penambahan

literatur dan dapat menjadi dokumentasi yang  berguna sebagai

wawasan Akademik.
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b) Bagi BAZNAS Kabupaten Konawe Selatan

Sebagai tulisan yang dapat membantu pengembangan pengelolaan

Zakat melalui Kritik dan Saran terhadap peran pemerintah dalam

pemanfaatan Eksistensi BAZNAS Sebagai lembaga  Negara yang

dapat membantu pemberdayaan umat serta sebagai Referensi untuk

peningkatan pengelolaan Zakat dalam meningkatkan Kesejahteraan

Ekonomi di Konawe Selatan.

c) Bagi Peneleti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu para Akademisi

selanjutnya sebagai Referensi.

F. Definis Operasional

Untuk memberikan gambaran judul hubungan antar variabel agar

menghindari kesalapahaman  dalam memahami maksud yang terkandung dalam

judul tersebut, maka penulis perlu menguraikan beberapa istilah penting sebagai

berikut :

1. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang masih terpendam

di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan untuk menjadi suatu

kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.5

2. Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat yaitu Melakukan Perencanaan, Melakukan Pelaksanaan

dan Pengorganisasian, Melaksanakan Pengumpulan, Melakukan

Perdistibusian dan melakukan Pendayagunaan Zakat.

5 Slamet Wiyono. Managemen Potensi Diri Edisi Revisi ([t.a] : Grasindo [t.t]),h 37.
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3. Zakat adalah  Ibadah yang berkaitan dengan harta yang telah disepakati

yang memiliki potensi strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi

ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan Umat. Sebagai

suatu Ibadah pokok, zakat termaksud rukun ketiga dari yang lima.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten adalah Badan Amil

Zakat Nasional tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Menteri atas usul

Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat.6

5. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi

keamanan,keselamatan, kesenangan, kemakmuran dan sebagainya.7

6. Pengertian Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang

berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang

dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya

sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-

anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga

Bangsa, Negara dan Dunia.8

Penelitian ini berorientasi pada Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Serta

bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe

Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Ekonomi Masyarakat  dengan

memanfaatkan potensi Zakat yang ada di Kabupaten Konawe Selatan.

6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: Pasal 15 No. 2,
h. 12.

7 Kbbi,web,id, http://kbbi.web.id/sejahtera, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.
8 Lihat,Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta : Mitra Wacana

Media, 2010), h.1.


