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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia saat ini sedang mengalami suatu musibah yakni pandemi COVID-

19, yang di mana sumber penyebaran virus ini dimulai dari Kota Wuhan, Cina. 

Semua negara dibuat panik dalam menghadapi virus yang disebut COVID-19 ini. 

Di Indonesia sendiri situasi pandemi COVID-19 membuat aktivitas negara dalam 

kewaspadaan. Virus ini membuat ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Banyak 

perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha-usaha dari para pengusaha 

UMKM pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, 

sopir angkot, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecil pun ikut terkena 

dampaknya. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah soal stay at home dan 

PSBB untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tersebut, sehingga segala 

aktivitas dihentikan. Dampak covid ini mengakibatkan angka kemiskinan 

meningkat terutama di daerah yang berada di zona merah. seluruh kegiatan 

dihentikan. Akibat covid ini menyebabkan angka kemiskinan  bertambah paling 

utama di wilayah yang terletak di zona merah. (Afifuddin Kadir, 2020) 

Sampai pada tanggal 21 Oktober 2021 tercatat ada 4.237.201 masyarakat 

Indonesia yang sudah positif terjangkit COVID-19 dengan jumlah pasien yang 

meninggal sejumlah 143.077 orang dan yang sembuh sejumlah 4.077.748 orang. 

(Covid19, 2021) 

Terkhusus di wilayah Sulawesi Tenggara, di kutip dari tim satgas COVID-

19 Sultra mencatat bahwa per tanggal 28 September 2021 sudah ada 20.013 

pasien yang positif terinfeksi virus COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 
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522 pasien dan 19.161 pasien yang sembuh serta ada 328 pasien masih dalam 

perawatan. (Dinkes.SultraProv, 2021) 

Hampir seluruh sektor di indonesia terdampak akibat mewabahnya 

COVID-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa 

terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-

19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan 

ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. “Pihak yang terkena dampak 

ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan 

cukup besar dari sisi konsumsi,” katanya (Republika, 2021). Laporan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS 

melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 

persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 

2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi 

ketenagakerjaan di Indonesia. (Rizal, 2020) 

Sebelum adanya pandemi virus COVID-19, penerima dana zakat bersifat 

khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surah At-

Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, 

para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang 

berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan 

untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan 

sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, 

pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi 
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harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu 

sendiri.(Saputra : 2020) 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 No.23 

tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani 

dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Penggunaan dana zakat 

memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di disribusikan secara tunai 

ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak COVID-19. Kemudian 

penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi 

kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, 

penyediaan obatobatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau 

relawan dalam menangani COVID-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat 

diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, baik muslim maupun 

non muslim.(Saputra, 2020) 

Di masa Pandemi COVID-19 tentunya bukan halangan untuk tidak 

membayar Zakat, karena merupakan kewajiban umat muslim khususnya di 

indonesia. Zakat memiliki Potensi besar dalam hal membantu menanggulangi dan 

mengurangi dampak dari krisis bencana pandemi COVID-19 ini. sebagaimana 

dikatakan oleh ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo bahwa potensi Zakat nasional 

tahun 2020 mencapai kisaran angka Rp 340 triliun (Dzulfiqar, 2020). jika para 

lembaga Amil Zakat dapat menghimpun dana Zakat, maka sudah semestinya ada 

penyaluran dana Zakat tersebut untuk para Mustahik. dana Zakat yang disalurkan 

tidak hanya dana Zakat Idul Fitri, akan tetapi dana Zakat lainnya, seperti 

contohnya Zakat Harta(mal) dan Zakat lainnya. 
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Ajaran Islam telah menjadi dasar yang kuat bagi setiap umatnya dalam 

merefleksikan segala aktifitas di kehidupannya. Tidak hanya dalam aktifitas 

ibadah, juga pada ruang interaksi manusia dengan sekitarnya dalam Muamalah 

diberikan aturan-aturan yang menjamin hak-hak setiap orang. Salah satu ciri dari 

ajaran Islam adalah Univeraslitasnya yang mengakomodir seluruh bagian dan 

ruang aktifitas manusia.( Ahmad Baharuddin : 2019 ) 

Sesungguhnya Zakat di syariatkan untuk menutup kebutuhan orang-orang 

fakir dan miskin, orang-orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil untuk menegakan 

berbagai kemashlahatan umum bagi umat islam seperti jihad di jalan Allah SWT 

untuk mempertautkan hati terhadap islam, loyalitas terhadap umat islam, 

menolong setiap orang yang kehabisan biaya, untuk kepentingan umum dan hal-

hal lain yang dengannya Agama dan daulah islamiyah menjadi Jaya.(Yusuf 

Qardhawi : 1997 hal.8) 

Zakat merupakan sistem sosial , karena dapat berfungsi menyelamatkan 

masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat 

digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem 

sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang 

membutuhkannya.(Ismail Muhammad, 1992) 

Lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam 

penanganan masalah ekonomi. Di mana pada implementasinya, penggunaan dana 

zakat dialokasikan untuk penanganan korban dari dampak COVID-19. Dengan 

menjadikan Lembaga Amil Zakat sebagai Instansi pengelola zakat, yang Salah 

satu tujuan dari organisasi pengelolaan zakat ini yakni sebagai wadah untuk umat 

Islam dalam menyalurkan zakatnya. Serta ini adalah momentum untuk lembaga- 
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lembaga zakat untuk ambil bagian guna membantu warga yang terserang akibat 

dari bencana pandemi COVID-19. 

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di indonesia, 

karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang di bentuk oleh 

pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional 

hanya di pegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat 

asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. 

Dalam UU tersebut juga disebutkan fungsi BAZNAS pasal 6 yakni (1) 

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) 

pelaksanaan pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat; (3) 

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) 

pelaporan dan  pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.( UU No. 23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) 

Salah satu cara menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin 

memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem 

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. (Yusuf Qardhawi : hal.105) 

Dari segi potensi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan 

bahwa potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Hal ini 
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membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi Zakat terbesar di dunia yaitu 

0,95% dari total GDP. (Sudibyo, 2016) 

dengan demikian sudah semestinya instrumen Zakat dapat diterapkan 

sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun yang perlu di pertanyakan adalah 

apa saja upaya para lembaga Amil Zakat dalam menerapkan instrumen Zakat 

tersebut, khususnya di saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan 

angka kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen 

pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di masa pandemi.(Awang 

Darmawan, 2021).  

Zakat Profesi dalam hal ini juga memiliki Potensi besar dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, mengingat 

Zakat Profesi yang implementasinya dapat bersifat produktif ,tentunya mampu 

memberikan Harapan bagi masyarakat miskin/kurang mampu mengembangkan 

usaha maupun yang bersifat konsumtif seperti bantuan kepada orang-orang yang 

berhak menerima. 

Begitupun dalam hal penyaluran, BAZNAS dalam hal ini sebagai instansi 

yang bertugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada 

masyarakat yang membutuhkan, diharapkan dalam penyalurannya dapat 

memberikan kemanfaatan dan juga dampak positif, mengingat pada masa 

pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti 

dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat yang membuat 

aktivitas kemasyarakatan dan interaksi Sosial menjadi terhalang yang pada 

akhirnya tentunya akan memberikan tantangan tersendiri kepada Instansi 

BAZNAS dalam menjalankan setiap program-programnya. 
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Berangkat dari hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran 

Zakat Profesi  dalam hal mengentaskan kemiskinan, dan bagaimana model 

pendistribusian bantuan Zakat profesi dari BAZNAS kepada masyarakat yang 

kurang mampu pada masa pandemi COVID-19 ini, maka dari hal ini Penulis 

mengambil judul “Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan 

Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mencari 

informasi mengenai masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan 

mengangkat Judul “Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan 

Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19” dengan 

menfokuskan penelitiannya di lingkup Pegawai BAZNAS, Muzakki dan Mustahik 

di Kota Kendari di tahun 2018 - 2020. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan 

melalui Zakat Profesi pada masa pandemi COVID-19 ? 

2. Bagaimana Pendistribusian BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan 

Kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka Penulis mengambil tujuan, 

yakni : 
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1. Untuk Mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Kota Kendari dalam 

mengentaskan Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa pandemi COVID-

19 di Kota Kendari. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian BAZNAS Kota Kendari dalam 

mengentaskan Kemiskinan pada masa Pandemi COVID-19  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. 

Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis 

dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran 

baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya Fakultas Syariah 

program studi Hukum Ekonomi Syariah, tentang bagaimana Peran BAZNAS 

Kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan melalui Zakat Profesi pada 

masa Pandemi COVID-19, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan 

keilmuan secara empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh 

dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam 

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan pola pemikiran secara penalaran serta kemampuan 

pemahaman penulis tentang Peran Zakat Profesi dalam mengentaskan 

kemiskinan pada masa pandemi COVID-19. 
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b. Bagi Masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

pengetahuan serta masukan moral yang dapat di ambil masyarakat luas, 

tentang kesadaran tentang pentingnya membayar Zakat. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari dan mempermudah salah pengertian serta 

mempertegas ruang lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu 

menyampaikan operasional sebagai berikut : 

1. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan 

fungsi dari lembaga tersebut.  

Kata peran yang di maksud di atas ialah bagaimana pengaruh atau program 

apa saja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Kendari dalam hal 

pemberdayaan Ekonomi Umat di tengah situasi Pandemi COVID-19 ini. 

2. Zakat Profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh 

dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang 

baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang 

lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak(professional). Maupun pekerjaan 

yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, 

maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan 

tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa 

gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai 
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nisab nya dan haul nya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan 

zakatnya. (Qardhawi, 2007:459) 

Dalam hal ini, pengertian Zakat profesi yang di maksudkan adalah segala 

jenis pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu PNS, Dokter, Guru, dan 

Juga Petani dan juga pekerjaan lainnya yang di mana jika hasil/upah dari 

pekerjaan tersebut sudah mencapai nishab/haul nya, hendak di keluarkan 

zakatnya sesuai ketentuan dalam Islam. 

3. Mengentaskan  dapat di artikan memperbaiki (menjadikan, mengangkat) 

nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik.( 

https://id.wiktionary.org/wiki/mengentaskan) 

Jika di hubungkan dengan yang di teliti penulis, dapat kaitkan arti kata 

mengentaskan yang menjelaskan tentang bagaimana Zakat profesi yang di 

kelola oleh BAZNAS Kota Kendari dapat menjadi salah satu upaya dalam 

memberantas kemiskinan dan mensejahterakan rakyat di masa pandemi 

COVID-19 yang banyak melumpuhkan Ekonomi masyarakat. 

4. Menurut Suparlan, Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah 

karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat 

sekitarnya. 

Kemiskinan yang di maksud dalam penelitian ini,merupakan orang-orang 

yang dalam Zakat mencakup 8 golongan/Asnaf yang berhak menerima Zakat 

sesuai di dalam Al-Qur‟an Surah At-Taubah Ayat 103. Dalam hal ini ialah 

salah satunya golongan  Fakir/miskin yang tergolong orang-orang yang 

https://id.wiktionary.org/wiki/mengentaskan
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memang bahkan dalam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari nya 

(kebutuhan Primer) itu sangat sulit. 

5. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Coronavirus 

yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut 

Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).  

Sesuai dengan penjelasan di atas, Penulis mendefnisikan bahwa Pandemi 

COVID-19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi di mana 

adanya virus yang menyerang suatu negara atau sektor tertentu yang 

mengakibatkan lumpuhnya perekonomian, aktifitas, dan juga kondisi lainnya 

yang di indonesia pandemi ini dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 

sekarang. 

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya 

badan yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden RI 

No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 

(Filantropi, 2021) 

Dari pengertian di atas, BAZNAS yang Penulis maksud ialah, Instansi/badan 

yang bertugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat dari 

para muzakki  untuk di berikan kepada Mustahik  sesuai ketentuan dan syarat 

dalam Islam. 
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 Berdasarkan definisi operasional di atas, yang di maksudkan Penulis 

tentang Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan Kemiskinan melalui 

Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19  adalah bentuk usaha atau segala 

tindakan Instansi BAZNAS Kota Kendari dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan juga mensejahterakan Umat Muslim khususnya di Kota Kendari 

melalui dana yang bersumber dari hasil pengumpulan dana ZIS oleh para 

mustahik, dan juga mengetahui bagaimana model penyaluran dan pendistribusian 

BAZNAS Kota Kendari ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan di masa 

Pandemi COVID-19 sekarang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


