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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang begitu sempurna mencakup seluruh dimensi 

kehidupan manusia, tidak hanya dimensi vertical, yaitu hubungan antara manusia 

dengan tuhannya (hablum minallah), tapi juga dimensi horizontal, yaitu hubungan 

antara manusia dengan sesama manusia dalam hal ini hubungan sosial (hablum 

minannas) termasuk dalam bidang ekonomi tidak luput dari perhatian dalam 

membatasi, mengarahkan dan menetapkan aturan dalam ber-muamalah. Sehingga 

Syafii Antoniao pakar ekonomi Islam menyebut Islam sebagai suatu sistem hidup 

(way of life)”
1
  

Menilik realitas yang terjadi di negeri ini, banyak terjadi ketimpangan dan 

ketidak merataan dalam masalah sosial dan ekonomi. Banyak orang kaya yang 

semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin yang semakin terpuruk dalam 

kemiskinannya. Padahal Indonesia termasuk negara kaya sumber daya namun 

pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh 

sekelompok tertentu saja dari masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan 

besar bagi umat Islam untuk membangun dan memperbaiki ekonomi umat dengan 

tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama. 

Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat 

muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak 

dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu melalui 

                                                           
1
 Muhammad Syafii Antonio, Bank  Syariah dari Teori ke praktik  (Jakarta: GIP, 2001), h. 3. 
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pengelolaan zakat, karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah 

beragama Islam dan secara kultural, kewajiban  zakat dan dorongan berinfak dan 

bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim. 

Kata zakat disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 32 kali, dan 28 kali disebut 

beriringan dengan kata shalat.
2
 Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat sama 

pentingnya dan mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. Jika shalat 

adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk 

menegakan kesalehan horizontal. Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang 

berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. 

Dana zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana penyangga kemiskinan 

karena kelompok yang berhak menerimanya adalah kaum du‘afa yang sudah 

secara legal formal ditetapkan melalui ketentuan syariat sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. al- Taubah/9: 60. 

                         

                          

      

Terjemahnya: 

 

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

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
3
 

                                                           
2
 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat  (Cet. 12; Jakarta: Litera Antara Nusa, 2011), h. 39. 

3
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin 

(Rumy), (Semarang: CV. Asyifa’, 2001) h. 412 
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Yusuf Qardhawi mengatakan zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-

waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan 

untuk menanggulangi kemiskinan dan mengusahakan agar orang miskin itu 

mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran 

pengeluaran yang ditegaskan Al- Qur’an dan Sunnah.
4
  

Potensi zakat nasional di Indonesia sebagaimana disampaikan Ketua 

BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA bahwa tahun 2018 Potensi 

zakat nasional diperkirakan sebesar Rp. 230 triliun
5
, bahkan Direktur PUSKAS 

BAZNAS, Irfan Syauqi Beik menyampaikan bahwa potensi zakat bisa mencapai 

angka ideal yaitu sekitar Rp. 462 Triliun.
6
 Namun selama ini realisasi 

pengumpulan zakat masih sangat jauh dari potensinya, dimana hanya sekitar Rp. 6 

triliun sampai Rp. 8 Triliun atau hanya sekitaran 3%. Tentunya masih diperlukan 

upaya-upaya maksimal agar pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya.  

Beberapa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia telah melakukan 

program-program pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat. Dari 

BAZNAS misalnya berhasil mengentaskan 28% mustahik dari garis kemiskinan 

versi Badan Pusat Statistik (BPS), bahkan meningkatkan penghasilan sekitar 26% 

mustahik dengan program sedimikian rupa sehingga mustahik tersebut telah 

                                                           
4
 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam mengentaskan kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995) h. 89 

5
 “BAZNAS Sampaikan 6 Capaian Sukses Pada Rakornas Zakat 2019,” Situs Resmi 

BAZNAS. http://www.baznas.go.id (29 Juni 2019) 
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 Fathia Uqimul Haq, “Indeks Zakat Nasional Indonesia 2018 Meningkat,” Ayo 

Bandung.Com, 30 Desember 2018. http://www.ayobandung.com (29 Juni 2019) 
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menjadi muzaki.
7
 LAZ Dompet Dhuafa bersama Lembaga Wakaf menggagas 

program mendirikan rumah sakit, seperti Rumah Sakit Terpadu (RST) Jakarta, 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSAI) Serang Banten dan Rumah Sehat Masjid 

Agung Sunda Kelapa (MASK) bahkan Rumah Sakit Terpadu tersebut bisa 

menangani ribuan pasien dalam sebulan.
8
 

Di Sulawesi Tenggara sendiri selain Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) juga telah berdiri beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ), salah 

satunya adalah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Suawesi Tenggara 

(SULTRA) yang selama beberapa tahun terakhir juga telah melakukan program-

program pemberdayaan umat, misalnya Program Lapak Berkah yaitu pemberian 

lapak berupa gerobak, warung dan etalase sekaligus bantuan modal untuk 

mendukung usaha yang dijalankan pelaku ekonomi menengah ke bawah.
9
 Ada 

juga program bantuan sarana dan prasarana pesantren berupa rehabilitasi 

bangunan dan bantuan Al-qur’an, buku pelajaran dan sebagainya untuk 

mendukung terlaksananya pendidikan umat,
10

 serta program-program lain yang 

dijalankan oleh IZI SULTRA.  

Pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan 

produktif dan pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran 

                                                           
7
 “BAZNAS Sampaikan 6 Capaian Sukses Pada Rakornas Zakat 2019,” Situs Resmi 

BAZNAS.... (29 Juni 2019) 

8
 “Dompet Dhuafa Siap Bangun Lima Rumah Sakit,” Republika.co.id, 01 Januari 2017. 

http://www.republika.co.id (29 Juni 2019) 

9
 “IZI Sultra Dorong Peningkatan Ekonomi Kelas Menengah Bawah Melalui Lapak 

Berkah,” Sultrakini.com , 08 April 2019. http://www.sultrakini.com (29 Juni 2019) 

10
 “IZI Sultra Salurkan Bantuan sarana dan Prasarana ke Pesantren di Kabupaten Muna 

dan Muna Barat,” Metropol, 25 Desember 2017. http://www.newsmetropol.com (29 Juni 2019) 
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dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai 

modal usaha.
11

 Pada akhirnya pengelolaan dana zakat akan mengarah pada 

peningkatan kesejahteraan para mustahiq, khususnya bagi fakir miskin sehingga 

mereka tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat. 

Zakat yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi melekat 

kepada lembaga pengelolanya, maka dalam operasionalnya, lembaga pengelola 

zakat harus sesuai dengan petunjuk syariat yang tertuang dalam Al-Qur’an dan 

sunnah. Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki tujuan sesuai dengan tujuan 

disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan Maqasid Syariah dimana 

Maqasid Syariah menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan 

mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan 

sosial sebagai salah satu hikmah dibalik zakat.
12

 

Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif 

untuk masalih atau kemaslahatan-kemaslahatan. Abu Hamid al-Gazali tokoh yang 

memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, mendefinisikan kemaslahatan sebagai 

apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah, yaitu Allah SWT.
13

 Kemudian 

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan 

kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum- hukum itu 

disyariatkan untuk kemashlahatan hamba.
14
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 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 881 

12
 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Bandung: Mizan, 

2015) h. 31 

13
 Ibid., h. 33. 

14
 Muhammad Thalchah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya (Jakarta: Galasa 

Nusantara, 1987), h. 119 
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Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan 

keniscayaan, yaitu Daruriat atau keniscayaan, Hajiat atau kebutuhan dan 

Tahsiniat atau kelengkapan. Tingkatan Daruriat terbagi menjadi 5 bagian yaitu 

perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa raga (hifz al-nafs), 

perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan akal (hifz al-aql) dan perlindungan 

keturunan (hifz al-nasl). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan 

manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau 

keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi 
15

  

Oleh karena itu, maka konsep pembangunan ekonomi dalam Islam juga 

haruslah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi 

memelihara lima maslahat pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran 

utamanya sebagai khalifah di muka bumi. 

Maqasid Syariah merupakan salah satu jalan dalam memahami hukum 

Islam secara luwes dan tidak kaku, sehingga hukum Islam tidak hanya sebatas 

pembacaan teks saja namun perlu dipahami melalui maksud dan ruh yang ada 

disetiap hukum. Oleh karena itu, menurut penulis teori Maqasid Syariah cukup 

relevan untuk membedah konsep pengelolaan zakat sebagai perwujudan keadilan 

holistik dalam berbagai dimensi sosial terutama dalam dimensi pemberdayaann 

ekonomi untuk meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan umat. 

                                                           
15

 Jasser Auda, op. cit., hal. 34  
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Sebagai Kekuatan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Inisiatif 

Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara)”  

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti menfokuskan pada pengelolaan 

zakat sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi umat perspektif maqasid syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Perwakilan SULTRA? 

2. Bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan 

zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA? 

3. Bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap pengelolaan zakat di Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi 

umat? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Perwakilan SULTRA. 
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b. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari 

pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan 

SULTRA. 

c. Untuk mengetahui perspektif maqasid syariah terhadap pengelolaan zakat 

di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA untuk 

pemberdayaan ekonomi umat. 

2. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Secara Teori 

Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi 

Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat. 

b. Manfaat Secara Praktis 

1) Bagi akademisi: sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu 

lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan 

pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. 

2) Bagi pembuat kebijakan: diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam menentukan 

kebijakan. 

3) Bagi masyarakat: diharapkan dapat menyadari kewajiban untuk 

mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, sehingga 

kesejahteraan dalam masyarakat tercapai. 
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E. Definisi Operasional 

Penulis memandang perlu menyampaikan defini operasional sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan Zakat 

a. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan mengelola atau proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
16

 

b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang 

kaya untuk  disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, 

dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.
17

 

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat.
18

 Adapun yang dimaksud pengelolaan zakat dalam 

penelitian ini adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA. 

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat 

a. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan rakyat 

mewujudkan kemandirian.
19
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 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 719. 

17 Ilyas Supena dan Darmuin, Menejemen Zakat (Cet. 1; Semarang: Walisongo Press, 

2009), h. 1. 

18
 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 1 

19
 Ahmad Rofiq, Kompilasi Zakat (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Semarang, 2010), hal. 23 
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b. Perekonomian umat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah 

sektor-sektor ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat muslim.  

Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi umat yang penulis maksud 

dalam penelitian ini adalah upaya membangun kemandirian masyarakat 

muslim di bidang ekonomi melalui pengelolaan zakat yang dilakukan Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA sehingga mampu terlepas dari 

kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi.  

3. Perspektif Maqasid Syariah 

a. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.
20

  

b. Teori Maqasid syari’ah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep maqashid syariah As-Syathiby. Kembali kepada maksud syar’i 

(Allah) adalah kemaslahatan untuk hambanya di dunia dan akhirat.  

Perspektif Maqasid Syariah yang penulis maksud disini adalah cara 

pandang Maqasid Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui 

pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA. 

4. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SULTRA 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan salah satu Lembaga yang 

secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat 

berskala nasional atau dikenal dengan LAZNAS di Indonesia. Adapun yang 

penulis teliti dalam penelitian ini adalah Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan 

Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya dalam penelitian ini akan sering penulis 

singkat menjadi IZI SULTRA . 
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 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Bahasa Indonesia …, h. 1167 


