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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Islam adalah agama yang sempurna tanpa ada cacat didalamnya, segala 

sesuatu diatur didalamnya. Salah satunya mengenai harta kekayaan yang tidak 

boleh hanya berputar-putar di sebagian orang-orang kaya saja, orang-orang yang 

mampu dan berkuasa semestinya menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang 

mereka miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin, Allah memerintahkan kepada 

mereka yang memiliki harta kekayaan untuk memberikan sebagian harta 

kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu.  

Keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat sekarang ini sungguh sangat 

memperihatinkan dikarenakan kurangnya rasa saling tolong-menolong satu sama 

lain, padahal di Al-Quran saja kita dianjurkan saling tolong-menolong dalam hal 

kebaikan. Dalam hal ini kita dapat melakukannya dengan infak dan sedekah. 

Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Swt kepada setiap pribadi muslim 

yang beriman untuk melakukan infak dan sedekah sebelum datangnya kematian 

yang akan menimpa setiap manusia. 

 Hal ini ditujukan dalam surah Al- Munafikun ayat 10 yang berbunyi: 
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Terjemahannya: 

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah 

seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, 

mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku 

sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat 

bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?. 

(Qur‟an 63:10) 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melalaikan 

kewajibannya pasti akan menyesal disaat merenggang nyawanya, dan meminta 

agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan 

menyusul semua amal yang dilewatkannya. Pada hari kematiannya nanti, mereka 

yang tidak pernah melakukan infak dan sedekah akan menyesali dirinya dan 

meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya barang sejenak agar 

dia dapat melakukan sedekah yang harus dilakukan setiap saat oleh setiap pribadi 

muslim (Ahmad, 2004). 

Infak dan sedekah tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, 

namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang sangat penting bagi 

kehidupan bermasyarakat dipandang dari sudut ajaran Islam dan juga 

kesejahtraan umat. Indonesia memiliki pancasila yang salah satunya adalah 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana kita dianjurkan untuk 

memiliki rasa kepedulian terhadap sesama rakyat Indonesia, dalam hal ini kita 

dapat memanfaatkan infak dan sedekah karna memiliki manfaat yang sangat 

penting bagi kehidupan bermasyarakat, apalagi masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam. 
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Masyarakat Indonesia pastinya tidak asing dengan fenomena kemiskinan 

di Indonesia, Akan tapi banyak diantara masyarakat  hanya melaksanakan zakat 

tidak berinfak dan tidak bersedekah karena mereka menganggap zakat adalah 

kewajiban  yang harus dilakukan, sedangkan infak dan sedekah hanyalah fardu 

kifayah. Padahal infak dan sedekah ini sangat penting untuk mendukung 

kesejahtraan masyarakat. Dalam hal ini potensi infak dan sedekah sebagai 

sumber dana dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila 

dikelola secara baik dan optimal (Muhammad, 2011). Dana infak dan sedekah 

memiliki banyak sekali manfaat apabila di manage dengan baik salah satu 

lembaga yang mengelola dana infak dan sedekah adalah Lazis NU. 

Lazis NU merupakan salah satu lembaga Amil Zakat Nasional yang 

mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf dibawah naungan Nahdlatul Ulama. 

Dan merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dana filantropi. 

(Wawancara, Ketua Lazis NU, 25 November 2020) Lazis NU tidak berkeja sama 

dengan Baznas, Lazis NU dan Baznas adalah dua lembaga yang berbeda. Yang 

menarik dalam lazis NU adalah adanya program pemberdayaan koin yang di 

dalamnya mengatur mengenai pengumpulan dan penyaluran-penyaluran dana 

infak dan sedekah. 

 Cara pengumpulan dana koin NU adalah bagi masyarakat yang ingin 

berinfak dan bersedekah akan diberi celengan dan pada akhir bulan dana infak 

dan sedekah di celengan-celengan tersebut akan dikumpul oleh pengurus atau 

koordinator pemberdayaan Koin Lazis NU di setiap desa dan dana yang sudah 

terkumpul akan diteruskan ke Kecamatan di Kabupaten Konawe Sampai ke Lazis 
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NU. Dana koin NU Setiap bulannya tidak menentu hanya saja pendapatan 

tertinggi terdapat pada bulan Oktober tahun 2020 mencapai 10 juta. 

 Dana infak dan sedekah tersebut lalu dikelola dan di distribusikan kepada 

masyarakat yang kurang mampu, melalui program pemberdayaan koin tersebut 

dana-dana digunakan untuk membeli mobil oprasional yang digunakan untuk 

antar jemput pasien yang terkena penyakit dan tidak di kenai biaya selain itu ada 

pula dana yang digunakan untuk pentasyarufan yakni pembagian sembako di 

pelosok-pelosok desa bagi masyarakat kurang mampu, bantuan untuk bencana 

alam, dan lain-lain. Dalam pengelolaan dana infak dan sedekah lembaga tersebut 

harus mempunyai manajemen yang baik dalam menyelenggarakan program-

program pemberdayaan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan.  

Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di 

Lazis NU agar dapat mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana infak 

dan sedekah melalui program pemberdayaan koin dan faktor-faktor yang 

menghambat program tersebut. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Manajemen 

dana infak dan sedekah melalui program pemberdayaan koin Lazis NU di 

Kabupaten Konawe”. 

1.1 Fokus Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen dana infak dan sedekah 

melaui program pemberdayaan koin Lazis NU Kabupaten Konawe. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen dana infak dan sedekah melaui program 

pemberdayaan koin Lazis NU Kabupaten Konawe? 

2. Faktor-faktor penghambat dalam manajemen dana infak dan sedekah melaui 

program pemberdayaan koin Lazis NU Kabupaten Konawe? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelittian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk 

mengetahui : 

1. Untuk mengetahui manajemen dana infak dan sedekah melaui program 

pemberdayaan koin Lazis NU Kabupaten Konawe. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana 

infak dan sedekah melaui program pemberdayaan koin Lazis NU 

Kabupaten Konawe 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagaai berikut : 

1. Teoritis  

   Peneliti ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan 

dakwah dan pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang manajemen 

pengelolaan dana infak dan sedekah. 

2. Praktis 
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a. Menambah pemahaman kita tentang pengeloalan dana infak dan 

sedekah dalam sebuah organisasi agar lebih efektif dan efisien. 

b. Sebagai karya untuk menambah sumbangan pemikiran kepada para 

pelaksana penyelenggara pengeloolaan dana infak dan sedekah, dan 

khasanah perpustakaan IAIN Kendari, serta sebagai referensi bagi 

generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Manajemen 

Dakwah (MD). 

c. Bagi penulis sendiri, untuk melatih diri dan mengembangkan 

pemahaman, kemampuan berfikir dan pengetahuan mengenai objek 

yang diteliti serta sebagai penambah wawasan dan perbendaharaan ilmu. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta 

kekeliruan bagi pembaca, maka penulis memandang perlu untuk memperjelas 

pengertian yang terkandung dalam penelitian dan memberikan batasan 

pengertian judul “Manajemen dana infak dan sedekah melalui program 

pemberdayaan koin Lazis NU di kabupaten Konawe, maka ditetapkan definisi 

oprasional yaitu sebagai berikut: 

1. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan (Malayu, 2014). 
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2. Infak berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau 

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dank arena 

Allah semata. 

3. Sedekah yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada 

orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu 

dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan 

oleh seseorang sebagai kebajikan yang berharap ridha Allah SWT dan pahala 

semata. 

4. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membagun daya dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 

5. Lazis NU merupakan salah satu lembaga Amil Zakat Nasional yang 

mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf dibawah naungan Nahdlatul 

Ulama yang berada di Kabupaten Konawe Dan merupakan salah satu lembaga 

yang menghimpun dana filantropi.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara oprasional judul ini 

adalah Manajemen dana infak dan sedekah yang dilakukan panitia melalui 

program pemberdayaan koin Lazis NU di Kabupaten Konawe. 

 

 

 

 


