
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia 

dengan jumlah berkisar 13% dari jumlah muslim di berbagai penjuru dunia. 

Sekitar 87% penduduk Indonesia ialah beragama muslim. Dengan penduduk 

yang mayoritas muslim, potensi pengelolaan zakat dan infaq perlu 

dimaksimalkan untuk melahirkan program yang dapat mewujudkan 

kesejahteraan bagi umat Islam. Terlebih keadaan Indonesia saat ini, sejak 

2016 Badan Pusat Statistik mengeluarkan data bahwa jumlah penduduk 

miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa dari total jumlah penduduk di 

Indonesia. Hal ini secara presentasi menunjukan bahwa penduduk miskin 

semakin meningkat. (Nanda Afif Alim ; 2019)   

Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas 

dalam budaya Islam seperti tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 2 : 

NِOۡ َواۡ;MۡIَُوانِ  ۖ َوHIََJَو6ُۡGا CَDEَ اۡ;Bِ@ِّ َوا;:6ٰ8َّۡى ِPۡا CَDEَ 6ُۡاGَوHIََJ Pََو  ۖ  َ َ MُTۡMِUَ  ؕ َوا6ُ8َّJا ّهللاٰ  اِنَّ ّهللاٰ

 اۡ;Hَ8Iِبِ 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan 
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah 
sangat berat. (Qur’an 5 : 2 ) 

 
Tolong-menolong dalam agama kerap di aplikasikan dalam aksi 

kepedulian. Sejalan dengan itu zakat menjadi symbol bahwa ada konsep 

perdamaian didunia ini, zakat mengajarkan kepada setiap orang untuk 

senantiasa berempati kepada tetangga dan lingkungan sekitar. Karena 
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berangkat dari zakat ini, seseorang didorong untuk mengakrabkan diri dan 

saling tolong menolong, serta senantiasa menjaga kerukunan. 

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan adanya kaitan antara zakat dan shalat, 

dijelaskan dalam surah Q.s Al-Baqarah ayat 277 : 

َ̂ ٰاَ[\6ُۡا َوEَِ]6ُDا  Tۡ_َِّ;اِنَّ ا ۡǸِ ِّaَر Mَ\ۡEِ Nُۡھ@ُdَۡا Nُۡ`َ; َ6ةfٰ َّg;6َُا اJ6ةَ َوٰاDٰ َّh;6ا ا]ُHَiََوا jِkِٰD ٰhّ;ۚا  Pََو 

Nِۡ̀ َوPَ ھ6ُۡGgَkَۡT Nُۡنَ  mَۡDEَ 6ٌۡفpَ 

Artinya: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, 
melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan 
mereka tidak bersedih hati. (Qur’an 2: 277) 

 
Pada ayat ini telah dijelaskan tentang ketetapan melaksanakan zakat. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintahnya 

dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangannya, 

melaksanakan shalat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang 

berhak, mendapat pahala yang besar disisi Allah SWT bagi mereka. Mereka 

tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi dimasa depan. Dan tidak akan 

merasa masa lalu yang telah terjadi (Ria Pangestika,2020). 

Pada dasarnya, M. Abdul Ghani (2017) memaparkan bahwa kegiatan 

pembayaran zakat boleh dilakukan dimana saja, tanpa adanya badan amil yang 

menangani. Akan tetapi, jika zakat dikelola sendiri oleh masyarakat, Selain 

rentan terjadi kecurangan, zakat yang dikelola sendri juga pasti tidak akan 

terjadi pemerataan pembagian zakat kepada para mustahiq-nya.  

Ernawati (2016) Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari 

lembaga yang di buat pemerintah dan lembaga yang dibuat masyarakat 

sendiri. Lembaga yang didirikan oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat 

Nasional dan Daerah (BAZNAS dan BAZDA). BAZNAS dalam cakupannya 
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secara nasional, tetapi BAZDA hanya berada pada wilayah provinsi maupun 

kabupaten/kota yang dibentuk oleh pemerintah daerah.  

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, dalam pengelolaan zakat itu terdiri dari 

proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengoordinasian 

dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. UU 

Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan 

pengelolaan zakat yaitu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan 

zakat. 

LAZISNU merupakan lembaga amil zakat yang telah mendapatkan surat 

keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 tahun 2016 

tentang pengukuhan LAZISNU sebagai lembaga amil zakat nasional 

(LAZNAS). Maka dari itu untuk mewujudkan komitmen sebagai LAZ yang 

profesional, NU Care-LAZIZNU kini telah menerapkan standar mutu 

manajemen ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO tersebut diterbitkan oleh United 

Kingdom Acreditation Service yang berpusat di Inggris. Artinya dengan 

penerapan ISO 9001: 2015, maka NU Care-LAZISNU telah mengaplikasikan 

sistem manajemen berstandar internasional. Ini juga sebagai upaya kinerja 

dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja LAZISNU sebagai 

lembaga pengelolaan keuangan untuk membantu dan melakukan 

pemberdayaan terhadap umat yang bersandar kepada kepercayaan khususnya 

dari para muzakki dan standar mutu manajemen menjadi sebuah keharusan 

agar mampu menjadi LAZ yang mantap, modern, akutabel, transparan, 

amanah, dan profesional. Dalam hal ini LAZ yang berada di Kabupaten 
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Konawe atau biasa disebut dengan LAZISNU Kabupaten Konawe memiliki 

peranan didalam mengelola zakat (Mohammad Aenul Yaqin,2019). 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Lembaga Amil Zakat dan 

Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE- LAZISNU) dan merupakan Lembaga 

Amil Zakat yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan 

dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah diluncurkan pada tanggal 14 

Juli 2019 di laksanakan di desa Lalousu Kabupaten Konawe. 

Peneliti sengaja mengambil program NU Care karena melihat potensi 

dari zakat tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi 

masyarakat khususnya untuk lingkup daerah Kabupaten Konawe. NU Care 

adalah program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem 

kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. 

Salah satu program menarik LAZISNU Kabupaten Konawe adalah 

memberikan bantuan biaya pengobatan dan layanan antar/jemput pasien 

sebagai salah satu program kesehatan yang dilakukan NU Care. Sasaran 

program ini ditujukan kepada fakir miskin yang kurang mampu untuk 

melakukan pengobatan ataupun tidak mempunyai kendaraan untuk pergi 

kerumah sakit. 

Berdasarkan uraian diatas NU Care – LAZISNU Konawe merupakan 

Lembaga LAZ yang dinilai bagus dalam system program hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan jumlah muzakki dan juga mustahiq yang semakin 

berkembang pesat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai Manajemen Program NU Care – LAZISNU Kabupaten Konawe. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen program NU 

Care-LAZISNU di Kabupaten Konawe. 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah gambaran Program NU Care- LAZISNU di Kabupaten 

Konawe ? 

b. Bagaimanakah manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah NU CARE 

LAZISNU Kabupaten Konawe? 

c. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program 

NU Care? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Program NU Care- LAZISNU Kabupaten Konawe 

b. Untuk mengetahui manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah NU CARE 

LAZISNU Kabupaten Konawe. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

program NU Care. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

wawasan dari sumber bacaan serta informasi mengenai Manajemen 

Program NU CARE- LAZISNU Kabupaten Konawe. 

b. Peneliti 

Menambahkan pengetahui peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh selama kuliah. 
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c. Lembaga 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan 

masukan yang baik serta bermanfaat kepada lembaga. Sehingga dapat 

diterapkan dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana ZIS( Zakat, 

Infaq, Shadaqah) dan mampu mengelola dengan lebih produktif. 

1.6 Definisi Operasional 

a. NU Care LAZISNU Kabupaten Konawe merupakan lembaga amil zakat 

infaq dan shadaqah yang mengelola zakat dan mengedepankan prinsip-

prinsip manajemen yang amanah dan profesional dengan melibatkan 

pengawasan dari pemerintah. 

b. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah 

baik pada tahap himpunan, pendistribusian dan pendayagunaan maupun 

pelaporan. 

c. Zakat, Infaq dan shadaqah adalah harta yang dimiliki oleh seseorang guna 

dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Manajemen zakat NU Care, yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan tata kelola zakat, 

infaq, dan shadaqah yang berkenaan dengan pengumpulan dan pendistribusian 

zakat infaq, dan shadaqah yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan 

Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). 

 


