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ABSTRAK
Nama
NIM
Fakultas
Prodi
Judul Skripsi

: Githa Riskia Napu
: 15.1.2.016
: Syariah
: Hukum Ekonomi Syariah
: Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi
Utara dalam Menegembangkan Perekonomian Masyarakat
di Kelurahan Maasing di tinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah.

Penelitian ini pada dasarnya berupaya mendeskripsikan tentang Peran Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara dalam mengembangkan
Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing di Tinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah. Dengan menganalisa pelaksanaan Peran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Sulawesi Utara dalam mengembangkan Perekonomian Masyarakat di
Kelurahan Maasing di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menempatkan
Desa Kelurahan Maasing Kota Manado sebagai obyek penelitian. Kemiskinanan
menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia
kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus
segara diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian
bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam
perbaikan negara. Di Kelurahan Maasing Kota Manado adalah salah satu kelurahan
yang menjadi tempat pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal ini yang
berperan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research dengan cara
penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas
dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dengan digunakan tiga
pendekatan, yaitu sosiologis, teologis, dan normative. Berdasarkan data yang telah
terkumpul, kemudian di analisis untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran
yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Peran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Sulawesi Utara dalam mengembangkan Perekonomian Masyarakat telah
memenuhi syarat Hukum Ekonomi Syariah, karena Peran BAZNAS Sulawesi Utara
Telah membantu Masyarakat Maasing yang menerima bantuan modal berupa zakat
yang tadinya kurang mampu menjadi mampu atau dari Mustahiq menjadi Muzakki.
Dari hasil penelitian ini untuk Masyarakat Maasing yang menerima bantuan
modal dari BAZNAS agar bisa mengelolah usaha yang telah di bangun bersama
dengan baik di landasi oleh nilai-nilai Islam yang ada.
Kata Kunci : Peran BAZNAS, Mengembangkan Perekonomian Masyarakat,
Hukum Ekonomi Syariah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika
bangsa yang harus segara diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi
suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling
penting dalam perbaikan negara.
Selanjutnyta dalam kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan
dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama,
kemiskinan natural, seperti alam tandus, kering dan sebagiannya. kedua,
kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah
menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan
pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif
ajaran Agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak
mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwah dan beramal saleh. 1 Salah
satu solusi untuk membantu masyarakat yang tidak berkecukupan ataupun
permasalahan ekonomi dalam kehidupannya adalah zakat. Di mana zakat
mempunyai peran dalam membantu kebutuhan masyarakat miskin.
Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik,
terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan
tetapi

memberikan

1

kecukupan

dan

kesejahteraan

kepada

mereka,

Didin Hafiduddin, Agar Harta Berkah Dan Bertambah (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.

209.

1

2

dengan cara menghilangkan memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi
miskin dan menderita.2 Adapun nash Al-Quran tentang asas pembagian zakat
tercantum dalam perintah Allah swt dalam Q S. At-Taubah/ 9 : 60 sebagai berikut:

َب َو ْال ٰغ ِر ِميْن
َّ اِنَّ َما ال
ِ الرقَا
َ َص َد ٰقتُ ِل ْلفُ َق َر ۤا ِء َو ْال َمسٰ ِكي ِْن َو ْالعٰ ِم ِليْن
ِ علَ ْي َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُ ْوبُ ُه ْم َوفِى
ِ ضةً ِمنَ ه
ِ سبِي ِْل ه
٦٠ ع ِل ْي ٌم َح ِك ْي ٌم
ّٰللا ِۗ َو ه
َ ُّٰللا
َ ّٰللا َواب ِْن ال َّسبِي ِۗ ِْل فَ ِر ْي
َ ي
ْ َِوف
Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil
zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.
Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.3
Pengelolah zakat dapat di tempuh dengan dua jalan yaitu: pertama dengan
memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, dengan
memberikan modal yang sifatnya produktif. Untuk diolah dan dikembangkan. 4
Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang
dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik
berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk
dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka
panjang, sehinggah diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu
pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukakan dengan
memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah pembinaan dengan
memberikan ketrampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi
yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain sehingga dapat
2
Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), h. 10-11.
3

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Fajar
Mulia, 2002), h. 264.
4

M. Ali Hasan, Zakat, pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo,
Persada), h. 23.

3

membantu

kemampuan ekonomi mustahik. Berdasarkan hasil wawancara

beberapa mustahik, program zakat produktif ini cukup membantu perekonomian
mereka. Sebelum menjadi seorang mustahik, mereka memiliki permasalahan yang
bermacam-macam seperti pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, memiliki
kemampuan dan semangat usaha namun terbatas dengan kurangnya modal usaha.
Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan
kemiskinan. Sejarah peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin,
hingga khilafah terakhir yang di wakili oleh khalifah Utsmani, Zakat menjadi
sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul maal sebagai
pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatan
berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi Negara. Hal ini
yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional
(selanjutnya disebut BAZNAS).
BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk
oleh Pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang
memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan
sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Zakat yang berarti memberikan kesuburan,
keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili5
diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh
karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan
orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan
pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan
distribusi zakat seyogiannya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu
daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.Salah

5

Wahbah Az-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2000), h. 3.

4

satu kehilafan paling besar yang telah berlaku berabad-abad ialah dalam
mengartikan zakat itu dalam bidang pengertian ushul fiqih. semata-mata. Tidak
dipelajari agak luas dan mendalam hikmat zakat, dalam bentuk riil dalam
masyarakat, keadaan teknis barang-barang harta benda yang wajib dizakatkan dan
tidak pula dipelajari dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, hadits dan ilmu
pengetahuan Ini menunjukkan bahwa zakat adalah bagian penting dalam
kehidupan umat Islam. Dalam penjelasan lain disebutkan, di dalam Al-Qur’an,
Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah
shalat sebanyak delapan puluh kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan
eratnya kaitan shalat dengannya. Bahkan pada masa khalifah Abu Bakar as-siddiq
r.a mengatakan “saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara
shalat dengan zakat” sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat
sama dengan kewajiban mendirikan Shalat. Salah satu ayat yang menjelaskan
tentang kewajiban zakat ini antara lain: 6
Allah berfirman dalam Q S. Al-Baqarah/ 2 : 277 sebagai berikut:

َّ ص ٰلوة َ َو ٰات َُوا
الز ٰكوة َ لَ ُه ْم اَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َربِ ِه ْۚ ْم َو ََل
ِ ٰص ِلح
َّ ت َواَقَا ُموا ال
ع ِملُوا ال ه
َ ا َِّن الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا َو
٢٧٧ َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْزَ نُ ْون
ٌ خ َْو
َ ف
Terjemahnya:
Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan
salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak
ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.7
Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan
pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi
pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya
nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,

6

Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, h. 30.

7

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 69.

5

hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah
sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang
potensial untuk kesejahteraan umat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama
dan syi’arnya.8
Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih
profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan
syari’ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat
yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama
tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat
harus diberikan kepada mustahiq. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakanakan ditunda. Betapa pun, pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai
sebagai sikap kehati-hatian.
Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat
sejak tahun 1997. Pada waktu itu pemerintah menyiapkan RUU Zakat yang akan
diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu
belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan
mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup
dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun

Abdul A’la Al-Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, Penerjemah: Abdullah Suhaili,
(Bandung : AlMa’arif, 1988), h. 29.
8

6

1968 tentang Pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/kotamadya.9
Salah satu sisi dari ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah
penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan
pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh dalam arti yang seluas-luasnya.
Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw serta penerusnya di zaman
keemasan Islam. Zakat merupakan tatanan agama untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh umat. Hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang
mampu dan yang sudah memenuhi ketentuan berzakat. Membayar zakat
merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah swt atas limpahan karunia
yang telah diberikan-Nya. Dengan berzakat maka manusia menghilangkan sifat
kikir dan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, selain itu yang lebih utama
adalah wujud pembersihan jiwa manusia dan harta benda yang dimiliki dari hakhak orang lain.
Zakat adalah hak Allah swt dan hak orang-orang fakir, miskin dan para
mustahiq zakat yang wajib diberikan oleh seorang muzakki kepada mereka.
Kewajiban zakat memiliki berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi Islam.
Zakat tidak hanya sebagai wujud ibadah kepada Allah swt atau kewajiban
moralitas bagi umat Islam, melainkan juga berfungsi sebagai alternatif instrumen
dari kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat
Islam. Pemberian bantuan sosial dari orang yang kaya kepada orang yang miskin
atau kepada mustahiq lainnya. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat fakir
miskin dan membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Membantu

M. Ali Hasan, “Masail Fiqhiyah”, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 75.
9

7

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq, menghilangkan sifat
kikir dan mempererat tali persaudaraan antar sesama ummat Islam. 10
Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam
rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan
manajemen yang baik sesuai dengan syariat Islam. Semua itu tentu saja bertumpu
pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang
didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang
didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan
zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih
menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang
mengakibatkan

korban

jiwa.

Lembaga

pengelola

zakat

harus

mampu

memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan
melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari’ah dan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu
menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui
sosialisasi ajaran zakat dan infaq. Lembaga pengelola zakat berhak pula
mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target
mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan
pengentasan kemiskinan. 11
Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah Swt
dan wujud kepedulian kepada sesama. Zakat juga dapat menjadi solusi dalam

10

A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Umat (Meneropong
Perkembangannya Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 136.
11

Prospek

Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 21.

dan
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memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan,
kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan)
merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan zakat.
Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat
secara efektif kepada pihak yang berhak menerima. Kondisi tersebut dapat dicapai
melalui tata kelola zakat secara efektif, professional dan bertanggung jawab.
Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol
yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan tata kelola
zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam
memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan
Di Kelurahan Maasing Kota Manado adalah salah satu Kelurahan yang
menjadi tempat pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal ini yang
berperan adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disingkat dengan
BAZNAS. Di kelurahan Maasing terdapat beberapa masyarakat yang menerima
bantuan dari BAZNAS untuk mengembangkan perekonomian keluarga mereka,
dengan cara pihak BAZNAS memberikan bantuan modal usaha dengan jumlah
uang kepada 1 kelompok sebesar Rp.10.000.000., (Sepuluh juta rupiah).
Masyarakat atau kelompok yang menerima bantuan modal tersebut setelah
usahanya berjalan, maka mereka memberikan sejumlah uang kepada BAZNAS
Sulawesi Utara sebagai infak sedekah yang kemudian infak dan sedekah tersebut
disalurkan kembali kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi Peran
BAZNAS Sulawesi Utara ini ingin mengembangkan perekonomian maysarakat
yang ada di Kelurahan Maasing dengan cara untuk membantu Mustahik berubah
menjadi Muzakki.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk
mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul : Peran Badan Amil Zakat

9

Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara dalam Mengembangkan Perekonomian
Masyarakat Di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Kelurahan
Maasing kota Manado).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai
berikut:
1.

Bagaimana Peran BAZNAS Sulawesi Utara Dalam Mengembangkan
Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing ?

2.

Apakah Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing Berkembang,
Meningkat atau tidak dengan adanya konstribusi BAZNAS Sulawesi Utara
pada masyarakat di Kelurahan Maasing Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul
tersebut, yaitu:
1.

Peran adalah untuk membantu mustahik berubah menjadi muzakki dan
mustahik diberikan modal usaha berupa zakat.

2.

(BAZNAS) Sulawesi Utara adalah Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga
Non Pemerintah Pusat.

3.

Dalam

Mengembangkan

Perekonomian

Masyarakat

adalah

untuk

memberikan modal usaha pedagang kepada masyarakat tersebut.
4.

Tinjau adalah melihat, meninjau atau pandangan.

5.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
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6.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan
1.

Untuk mengetahui peran BAZNAS Sulawesi Utara dalam mengembangkan
Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing.

2.

Untuk Mengetahui Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing
Berkembang, Meningkat atau Tidak.

BAB II
KAJIAN TEORITAS
A. Pengertian Zakat
Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh,
bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat,
ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari
zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah
fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada
orang-orang yang berhak. 12
Secara Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang
berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan
berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat,
menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh,
sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zakat, artinya tumbuh, sedanagkan tiap
sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman
tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan bila seseorang
diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai
sifat yang baik. Seorang zakat itu, berarti seorang yang memiliki lebih banyak
sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim mengatakan
jumlah saksi-saksi diperbanyak.13
Zakat secara istilah fikih berati “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti
“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut

12

M.Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h. 34.

13

Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 2010), h. 34.
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12

zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan
melindungi kekayaan itu dari kebinasaan14.
Menurut Didin Hafidhudin, secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti,
yaitu Al- Baraktu “keberkahan”, Al-Namaa “pertumbuhan dan perkembangan,”
Ath Thaharatu,kesucian, dan Ash Shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah
yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah
Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak
menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. 15
Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian
menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan
zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan
baik. Zakat wajib ini menururt Al-Qur’an juga disebut sedekah, sehingga sedekah
itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya.
Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat
antara lain yaitu dalam Q S. At-Taubah/ 9 : 103 sebagai berikut:

َ ُ ص َدقَةً ت
س ِم ْي ٌع
س َك ٌن لَّ ُه ِۗ ْم َو ه
َ ص ِل
َ ُّٰللا
َ َص ٰلوتَك
َ علَ ْي ِه ِۗ ْم ا َِّن
َ ط ِه ُرهُ ْم َوتُزَ ِك ْي ِه ْم بِ َها َو
َ ُخ ْذ ِم ْن ا َ ْم َوا ِل ِه ْم
١٠٣ ع ِل ْي ٌم
َ
Terjemahnya:
Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan
mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar,
Maha Mengetahui. 16

14

M. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai status dan Filsafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010), h. 34.
15

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 1998),

16

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 297-298.

h. 7.
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Q.S At-Taubah/ 9: 58 sebagai berikut:

َ ض ْوا َو ِا ْن لَّ ْم يُ ْع
َط ْوا ِم ْن َها ٓ اِذَا هُ ْم يَ ْس َخطُ ْون
ِ ْۚ ص َد ٰق
ُ ت فَا ِْن ا ُ ْعطُ ْوا ِم ْن َها َر
َّ َو ِم ْن ُه ْم َّم ْن ي َّْل ِم ُزكَ فِى ال
٥٨
Terjemahnya:
Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah
(zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka
tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. 17
Q.S At-Taubah/ 9: 60 sebagai berikut:

ب َو ْال ٰغ ِر ِميْنَ َوفِ ْي
َّ اِنَّ َما ال
ِ الرقَا
َ َص َد ٰقتُ ِل ْلفُ َق َر ۤا ِء َو ْال َمسٰ ِكي ِْن َو ْالعٰ ِم ِليْن
ِ علَ ْي َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُ ْوبُ ُه ْم َوفِى
ِ ضةً ِمنَ ه
ِ سبِ ْي ِل ه
٦٠ ع ِل ْي ٌم َح ِك ْي ٌم
َّ ّٰللا َواب ِْن ال
ّٰللا َِۗو ه
َ ُّٰللا
َ س ِب ْي ِۗ ِل َف ِر ْي
َ
Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. 18
Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah
shodaqoh. Namun, dalam penggunaaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan
yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.
Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan
pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Dan dengan zakat harus bisa dan
mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat
sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam
sulit akan mencapai hikmah kesuburan. Dari semua pengertian tersebut diatas,
maka dipahami sebagai berikut:
1.

Zakat merupakan harta umat Islam yang wajib membayarnya kepada orang
yang berhak menerimanya.

17

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 288.

18

Departemen Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 288.
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2.

Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta
membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki
si miskin kepada si kaya.

3.

Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah
terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba
kecukupan.

4.

Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur. 19

Dari beberapa makna mengenai zakat, dapat dijabarkan sebagai berikut;
1.

Zakat bermakna al-thahuru atau membersihkan dan mensucikan. Artinya
orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah swt dan bukan karena ingin
dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya
maupun jiwanya.

2.

Zakat bermakna Al-Barakatu atau berkah. Artinya orang yang selalu
membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan harta ini akan
berdampak pada keberkahan hidup.

3.

Zakat bermakna An-numuw atau tumbuh dan berkembang. Menurut Abu
Muhammad Ibnu Qutaibah makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu
menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan
berkembang hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang
telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

4.

Zakat bermakna Al-shalahu atau beres dan bagus. Artinya orang yang selalu
menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah
dan terhindar dari masalah.20
19

El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 13.

20

Kemenag RI, Tanya Jawab Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 2.
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Dalam hal ini, zakat merupakan harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang
muslim dari pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.
Karena harta atau kekayaan yang dikeluarkan zakat sejatinya dapat membersihkan,
mensucikan, membereskan, menambah dan mendatangkan keberkahan bagi
pemiliknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur
pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat
adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki
harta yang mencapai nishab.21
Zakat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu, zakat nafs (jiwa) yang juga
disebut yaitu zakat fitrah, dan zakat mall atau zakat harta. Sedangkan suatu harta
dapat dikatakan mall atau kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat yakni,
dapat dimiliki atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori
tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. di antara harta
atau mall yang wajib dizakati yaitu; binatang ternak, emas dan perak, tanaman,
perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun
properti, dan profesi. 22

B. Dasar Hukum Zakat dan Sejarah Pensyariatan Zakat
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya fardlu ain bagi
yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. di
antara Firman Allah yang memerintahkan untuk berzakat yaitu dalam Q S. AlBaqarah/ 2 : 43 sebagai berikut:

21

Institut Managemen Zakat, Panduan Puasa dan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2007). h.

22

Institut Managemen Zakat, Panduan Puasa dan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2007. h.

25.

26.
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َّ ص ٰلوة َ َو ٰاتُوا
٤٣ َار َكعُ ْوا َم َع ال هر ِك ِعيْن
ْ الز ٰكوةَ َو
َّ َواَقِ ْي ُموا ال
Terjemahnya:
Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang
rukuk.23

Dalam hadis di jelaskan bahwa;

َ ِث
َ َح َّدثَنِي ابْنُ نُ َمي ٍْر َح َّدثَنَا أَبِي َح َّدثَنَا َح ْن
ُ س ِم ْعتُ ِع ْك ِر َمةَ بْنَ خَا ِل ٍد يُ َحد
سا أ َ َّن
ً او
َ ظلَةُ قَا َل
ُ ط
ّٰللاِ ب ِْن عُ َم َر
َّ ر ُج ًًل قَا َل ِل َع ْب ِد
َّ صلَّى
َّ سو َل
ُ س ِم ْعتُ َر
َ ُّٰللا
َ علَ ْي ِه َو
َ أ َ ََل ت َ ْغ ُزو فَقَا َل إِ ِني
َ سلَّ َم
َ ِّٰللا
َّ َاء
َ علَى خ َْم ٍس
ِ ص ًَلةِ َوإِيت
ِالز َكاة
َّ ّٰللا َوإِقَ ِام ال
َ ي
ُ َّ ش َها َدةِ أ َ ْن ََل إِلَهَ إِ ََّل
ِ ْ يَقُو ُل إِ َّن
َ ِاْلس ًَْل َم بُن
ِج ْالبَيْت
َ صيَ ِام َر َم
ِ و
َ
ِ ضانَ َو َح
Artinya:
Telah menceritakan kepadaku Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami
bapakku telah menceritakan kepada kami Hanzhalah dia berkata: saya
mendengar Ikrimah bin Khalid menceritakan hadits kepada Thawus, bahwa:
"Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar: 'Mengapa kamu
tidak berperang?' Dia menjawab: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Sesungguhnya Islam didirikan di atas
lima dasar yakni persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah
selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadlan, dan
berhaji ke Baitullah. 24 (Hadis Riwayat Muslim).
Tujuan hukum Islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia ini dan di
akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah
atau menolak yang mudarat, salah satunya dengan melaksanakan zakat.25 Zakat
merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat
berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan. keutamaannya hampir
23

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 16.

24

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami’ al-Sahih Muslim (Bairut: Dar al-Kutub

al-‘Ilmiyah, t.th), h.35.
25

H.Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006), h. 61.
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semua perintah dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang sholat selalu
dibarengi dengan zakat.
Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta

telah

menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah
satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan
diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.
Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum
Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah,
yang artinya Apakah itu Islam” Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya,
mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik
haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq’alaih).26
Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al-Qur’an
adalah dasar Islam yang ketiga, tanpa dasar yang ketiga bangunan Islam tidak
akan berdiri tegak dengan baik.
Di dalam Hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak
membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut
dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan
pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka
rela melaksanakan kewajiban zakat tersebut.27
Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat
dengan pembelahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih

26

27

Yususf al-Qaradawi, Fiqih az-Zakah, (Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980), h. 39.

Bena Isty Kurniaty, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan
Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB,
Bengkulu, 2013, h. 8.

18

dari itu menginsruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada
orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli
apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah
untuk membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan
keadilan tidaklah mati dan tidak pernah mati. Sebaliknya orang-orang yang
menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak menjaga
kepercayaan yang diberikan kapada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah
mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan
perlindungan oleh karena kesalahan sendiri. Hadist tersebut menunjukkan dengan
tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia
membayarnya. Adapun Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai
berikut:28
1.

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya,
menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,
menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan
hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 29

2.

Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah
kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah
swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri,

28

2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, Fakultas Hukum
UNIB, Bengkulu, 2013, h. 8.
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dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka
melihat orang kaya yang memilik harta cukup banyak.
3.

Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan
hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad
di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, mereka tidak memiliki
waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan
nafkah diri dan keluarga.

4.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana
yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,
sosial 25 maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber
daya manusia muslim.

5.

Untuk memasyaratkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah
membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang
lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan
ketentuan Allah swt.

6.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu
instrumen pemerataan pendapatan.30

C. Syarat Wajib Zakat
Orang-orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapatakn azab di
akhirat kelak, sebagaimana firman Allah dalam Q S. Al-Taubah/ 9 : 34 sebagai
berikut:

ع ْن
ِ اس بِ ْال َب
ُّ ار َوا
ُ اط ِل َو َي
ِ َّان لَيَأْكُلُ ْونَ ا َ ْم َوا َل الن
َ َصد ُّْون
ِ َٰيٓاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٓوا ا َِّن َكثِي ًْرا ِمنَ ْاَلَحْ ب
ِ َلر ْهب
ِ سبِ ْي ِل ه
ِ سبِ ْي ِل ه
٣٤ ب ا َ ِلي ٍْۙم
َّ َب َو ْال ِف
ٍ ّٰللا ۙفَبَ ِش ْرهُ ْم بِعَذَا
َ ّٰللا َِۗوالَّ ِذيْنَ يَ ْك ِن ُز ْونَ الذَّه
َ ي
َ
ْ ِضةَ َو ََل يُ ْن ِفقُ ْونَ َها ف

30

Gustian Juanda, Pelapor Zakat pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 20.
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Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang
alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan
yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di
jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka
akan mendapat) azab yang pedih. 31
Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggaknya yang
lima, landasan tempat berdiri bangunannya, statusnya sama dengan syahadat,
sholat, puasa ramadhan dan Haji ke Baitullah. 32 Bahkan karena keutamannya AlQur’an mempertalikan Zakat itu dengan sholat dalam berpuluh-puluh ayat dan
menjadikannya syahadat dan sholat sebagai bukti bahwa seseorang sudah masuk
Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama, Islam juga menjelaskan
bahwa sebagian zakat untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya dan
untuk kepentingan sosial bagi agama dan Negara, yaitu di antaranya untuk
menarik dan memantapkan keyakinan manusia dan untuk orang-orang yang masih
perlu dibesar-besarkan hati mereka Muallaf. 33
Banyak hadist menyebutkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk
diberikan kepada orang-orang miskin, maka tindakan itu merupakan pelaksanaan
maksud utama dari zakat, yaitu memberikan kecukupan kepada orang-orang
miskin. Tetapi Al-Qur’an sudah memperinci 8 sasaran penerima zakat, di

31

Departemen Agama, RI Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 283.

32

Fakhruddin Al-Muhsin, Ensiklopedi Mini Zakat, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), h. 16-

21.
33

Almanhaj.or.id/content/ 3672/slash/0/syarat-syarat-wajib zakat-mall/, diakses pada
tanggal 19 April 2020, pukul 21.00 WIB.
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antaranya adalah orang-orang muallaf dan buat kepentingan Allah sepeti yang
telah dijelaskan di muka. 34
Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadist-hadist yang
shahih yang semuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu
sudah di praktikkan oleh generasi demi generasi. Oleh karena itu, orang yang
tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal Islam, maka orang berarti
kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya. Zakat tidak di wajibkan kepada
bukan muslim, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama dan
karena itu, orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula
merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam. Sebagaimana Hadist
Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadist shahih, Zakat hanyalah setelah
orangg-orang masuk Islam, di samping itu karena zakat merupakan salah satu
rukun Islam. 35

D. Harta yang Wajib di Zakati
Pada hakikatnya semua yang dihasilkan seorang muslim dari jerih payah
usahanya, apapun sumbernya ada hak dari sebagian muslim lainnya. Harta
tersebut harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta
tersebut harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga terdapat harta yang
tidak terkena kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu
harta yang tidak memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat, syarat tersebut
adalah;

34

Bena Isty Kurniaty, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan
Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu, Fakultas Hukum
UNIB, Bengkulu, 2013, h. 9.
35

Yusuf al-Qaradawi, Fiqih az-Zakah, (Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980), h. 42.
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1.

Milik penuh, kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam
kekuasaan pemiliknya serta didapatkan dengan cara yang halal. Kekayaan itu
harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat
dipergunakan, berfaedah serta dapat dinikmati.

2.

Berkembang

harta tersebut senantiasa bertambah baik secara konkret

maupun tidak konkret.
3.

Cukup senishab, nisab merupakan batasan minimal untuk harta yang harus
dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan nishab memungkinkan orang yang
mengeluarkan

zakat

sudah

terlebih

dahulu

berada

dalam

kondisi

berkecukupan.
4.

Lebih dari kebutuhan biasa, harta tersebut lebih dari kebutuhan rutin yang
benar-benar diperlukan untuk memenuhi batas minimal kebutuhan sang
pemilik harta demi kelangsungan hidupnya.

5.

Bebas dari hutang, orang yang berhutang tidak diwajibkan untuk berzakat
akan tetapi berhak mendapatkan zakat. Pemilikan sempurna yang dijadikan
syarat wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, cukup senishab serta
bebas dari hutang.

6.

Berlalu setahun, bahwa harta yang wajib dizakati harus berada di tangan
pemilik harta dengan ketentuan berlalu 12 bulan qomariah dalam kategori
zakat modal, hewan ternak, uang dan harta benda dagang dan lain-lain.36
Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan
yang baik (amal saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyari’atkan
dalam agama Islam, salah satunya harta yang wajib dizakati. Zakat pada
dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta
36

Fahrur Mu’iz, Zakat A-Z, h. 39.
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(mal), sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Abdul Abbas, yang artinya
zakat itu ada dua macam sebagaimana maklum, zakat badan dan zakat. mall
harta. 37

Berikut ini penulis akan menguraikan macam-macam zakat tersebut:
1.

Zakat Maal (harta). Menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan
sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaakan dan menyimpannya
menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat
digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya (lazim). Zakat Maal adalah
zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang di miliki oleh individu atau
lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
secara hukum (syara). Maal berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah
berarti “harta”. Mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil
laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan
zakat saham atau obligasi. Masingmasing tipe memiliki perhitngannya
sendiri-sendiri. 38

2.

Zakat Fitrah. Terbagi lagi sebagai berikut:
a. Zakat binatang ternak, dalam syari’at Islam telah ditetapkan bahwa zakat
itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriah, setelah
diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis binatang ternak yang wajib
dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba.
Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk
diperdagangkan, maka wajib atas nama tijarah. Hal ini berdasarkan

37

H. Chairuman Pasaribu,Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

h. 104.
38

Hikmat kurnia dan A Hidayat, Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah
Pilus Cara dan Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 141.
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Hadist yang diterima Ali ra, bahwa Nabi telah bersabda: “telah saya
maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat
pada keduanya”
b. Zakat mata uang, pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata
uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan
ketentuan telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
syari’at Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil nash Al-Qur’an ayat 34
mengatakan : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada
mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
c. Zakat hasil pertanian, hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras
atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah
mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara’ dengan tidak
syaratkan

sampai

haulnya.

Artinya

wajib

dizakatkan

dikala

mengatamnya. Hikmah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu
sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena
dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzzaki. Sebagaimana firman
Allah dalam surat Al An’an ayat 141, yang artinya: “Dan Dialah yang
menjadikan kebun-kebun, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,
pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun
dan delima yang serupa bentuknya dan warnanya dan yang tidak sama
rasanya manakalah dari buahnya yang bermacam-macam bila ia berbuah
dan tunaikanlah haknya dihari memetiknya”
d. Zakat buah-buahan, buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil
pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah
mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Buah-buahan
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yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai
sayursayuran seperti kelapa atau lainya tidak wajib atasnya kecuali bila
dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka
wajib atasnya sebagai tarah atau usaha. Nisab dari buah-buahan sehingga
sampai banyaknya lima ausuq
e. Zakat perniagaan, maksud dari kata perniagaan di sini adalah usaha untuk
mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa
dinilai dengan uang. Perniagaan di sini termasuk juga di dalamnya rikaz,
yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orangorang terdahulu.
Apabila harta tersebut diketemukan sekarang, maka wajiblah dikeluarkan
zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah swt
Al-Qur’an ayat 267 dalam mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan
sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.
f.

Zakat profesi, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang
sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini
adalah

penghasilan

atau

pendapatan

yang

diusahakan

melalui

keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun
bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek,
ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkkin juga da’i atau mubaligh dan lain
sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya:
pegawai (pemerintah atau swasta) dengan mmenggunakan sistem upah
atau gaji.
g. Zakat perusahaan, sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian
besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara
bersamasama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan
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manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV atau
Koperasi. 39

3.

Zakat Profesi
Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil

profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau
swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang
orang yang mensyari’atkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda
dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber
pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh
karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan
tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti
pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya
adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta
untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari Al-Qur'a
mengenai hal ini dapat di temui pada Q S. Al-Baqarah/ 2 : 267 sebagai berikut:

َ ٰيٓاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٓوا ا َ ْن ِفقُ ْوا ِم ْن
َ ْ َت َما َك َس ْبت ُ ْم َو ِم َّما ٓ ا َ ْخ َرجْ نَا لَكُ ْم ِمن
ض ِۗ َو ََل تَيَ َّم ُموا
ِ طيِ ٰب
ِ اَل ْر
ٓ َّ ْث ِم ْنهُ ت ُ ْن ِفقُ ْونَ َولَ ْست ُ ْم ِب ٰا ِخ ِذ ْي ِه ا
َ ْال َخبِي
٢٦٧ ي َح ِم ْي ٌد
َ ّٰللا
ُ َِل ا َ ْن ت ُ ْغ ِم
ٌّ ِغن
َ ض ْوا فِ ْي ِه ِۗ َوا ْعلَ ُم ْٓوا ا َ َّن ه
Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji. 40
39

Noor Alfah, Aritektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Ami Zakat Indonesia,
(Jakarta: UI Press, 2009), h. 184.
40

Departemen Agama, RI Al-Qur’an dan Terjmahnya. h. 67.
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E. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Orang Tidak
Berhak Menerima Zakat
1.

Golongan orang yang Berhak Menerima Zakat
Dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Qur'an yaitu
a. Orang Fakir (al-Fuqara’) Orang fakir adalah kelompok pertama yang
menerima pembagian zakat. Menurut madzab Syafi’I dan hambali orang
fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang
mampu

mencukupi

kebutuhan

sehari-harinya.

Misalnya

jumlah

kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari
tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang
fakir.
b. Orang miskin (al-Masakini) Kelompok ini merupakan kelompok kedua
penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai
pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi
hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan,
tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi delapan
dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik
dari segi makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.
c. Panitia zakat (al-‘Amil) Panitia zakat adalah orang-orang yang berkerja
memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat ini diusahakan harus yang
memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian yang
diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang
telah dilakukannya. Meskipun dia orang kaya, akan tetapi tetap diberikan
zakat karena mereka termasuk dalam golongan delapan asnaf.
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d. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya di antara orang-orang yang
termasuk ke dalam kategori ini adalah orang–orang yang lemah niatnya
untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat supaya niat
mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam
yaitu Muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu
mereka yang diharapkan kebaikannya dapat muncul, dan orang-orang
yang ditakuti kejelekannya. Sedangkan kelompok Muslim boleh
diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang
baik, dan untuk memperluas agama Islam.
e. Para budak dalam hal ini adalah para budak Muslim yang telah membuat
perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun), Sehingga dalam hal ini para
budak yang telah membuat perjanjian untuk dimerdekakan dengan
membayar sejumlah uang kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki
sejumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk
membantu meringankan bebannya sehingga ia dapat merdeka.
f.

Orang yang memiliki utang (Riqab) Orang yang memiliki utang sehingga
ia boleh untuk diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut;
1) Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak
berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang
dianggap fakir.
2) Apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di
bawah tanggung jawabnya untuk menebus denda pembunuhan, atau
menghilangkan barang orang lain dia boleh diberi bagian zakat
meskipun dia itu kaya.
3) Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah) Yang termasuk ke
dalam kelompok Fi sabilillah ini adalah mereka para pejuang yang
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berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan
bayaran. Sehingga mereka berhak untuk menerima zakat, tetapi
meskipun mereka termasuk orang yang berjuang atau berperang di
jalan Allah dan mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk
menerima zakat.
4) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu sabil) Orang yang sedang
melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir)
untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha’ah) tidak termasuk
maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud
tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga mereka ini dapat dibantu
dengan diberi zakat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (tha’ah)
ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang
dianjurkan.41
2.

Golongan Yang Tidak Berhak menerima Zakat
Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak

sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain:
a. Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis.
b. Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak
kandung cucu laki-laki dan perempuan.
c. Isteri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
d. Orang-orang

kaya

dan orang-orang

yang

mampu

untu

bekerja

sebagaimana sesuai Hadist Nabi Saw, dituangkan dalam Hadist Riwayat
Ahmad, Nasai dan Tirmidzi: “Tiada bagian di dalam zakat, untuk orangorang kaya, dan tiada pula untuk orang-orang yang mampu untuk bekerja”.

41

Wahbah Al-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, h. 280.
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e. Keluarga Rasulullah Saw dan karib-karibnya, berdasarkan Hadist yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muthalib bin Rabiah bin
Haraa’it, sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu,
tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad Saw dan bagi sanak
keluarganya karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia.
F. Hikmah, Tujuan dan Manfaat Zakat
1. Hikmah yang disyariatkan zakat adalah sebagai beikiut:
a. Menysucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus dan
tamak.
b. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang
kesusahan dan kesulitan.
c. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan
umat dan kebahagiaan mereka.
d. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga
kekayaan tidak berkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan
hanya milik orang-orang kaya.
2. Tujuan dan manfaat disyariatkan zakat adalah sebagai berikut:
a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan
hidup dan penderitaan.
b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang
berhutang, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
c. Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam.
d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang
miskin. 42
42

Fahrur Mu’iz, zakat A-Z, h. 31.

BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat
empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujan, dan
kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau
oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu proses yang digunakan
dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.43
Metode penelitian, sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”. Sebab
dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian hendak
dipecah kan atau ditemukan jawabannya. 44 Metodologi dalam pengertian luas
mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang
dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu,
metodologi penelitian yang diungkapkan dalam bagian ini berkaitan dengan
proses, prinsip dan prosedur penelitian.
Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan jenis penelitian
yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, metode
pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. Pembahasan metode di

Sugiyno, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”. (Bandung, Alfabeta,
2017), h. 2.
43

44

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 31.
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awali dengan menyebutkan saat dimulai dan lama penelitian, tempat dan lokasi
penelitian. 45

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah penelitian untuk
memproleh data.46 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Maasing Kota Manado,
penelitian ini bersifat

deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha

mendeskripsikan,menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti yang bertujuan
menggambarkan masalah yang terjadi di masyarakat selain itu juga penelitian ini
dilandasi dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca jurnal,
artikel, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian
ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Maasing Kota Manado. Adapun fokus
penelitian adalah Pera Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara.
Adapun waktu penelitian adalah dari bulan Febuari sampai bulan April tahun
2020.

45

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Manado: Sekolah bTinggi Agama Islam
Negri (STAIN), h. 25.
46

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian.(Jakarta, Rajawali Pers, 1992 ), h.18.
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C. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data
utama. hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan
mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam
penelitian klasik di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang
digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara, kepada yang
menerima bantuan dari BAZNAS Sulawesi Utara Dalam Mengembangkan
Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing

Kota Manado, “manusia

sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek
lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataankenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat
menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi
hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya. 47

D. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
pendekatan:
1.

sosiologis, yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial
lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat
dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan,
mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses
tersebut.48

47

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. IX; Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), h. 5.
48
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1999), h. 39.
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2.

Teologis, yaitu pendekatan yang digunakan mengacu kepada keyakinan
terhadap ajaran agama atau pemahaman agama masyarakat tersebut.

3.

Normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum Islam atau KHI dan Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber
data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Sumber data tersebut adalah :
1.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian
dengan menggunakan alat pengambilan data lansung pada obyek sebagai
sumber informasi yang dicari. 49 Sumber data primernya berupa hasil
wawancara dan observasi tentang Peran BAZNAS Sulawesi Utara Dalam
Mengembangkan Perekonmian Masyarakat di Kelurahan Maasing.

2.

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang
berupa buku-buku, artikel, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat
dengan penelitian tentang perceraian diluar pengadilan.

F. Metode Pengumpulan Data
1.

Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara

49

91.

(interviewer)

yang

memberikan

jawaban

terhadap

suatu

Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet,1),1998, h.
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pertanyaan. 50 Penulis menggunakan metode ini guna mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan obyek penelitian. dalam hal ini penulis mewawancarai
penjual/pengecer, pembeli eceran dalam hal ini pada masyarakat Muslim Ongkaw
tiga dan tokoh agama. Dalam wawancara peneliti dapat melakukan face to face
interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai
mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview (wawancara
dalam kelompok tertentu).51
2.

Observasi
Observasi merupakan pengenalan kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang

mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Selain dilakukan terhadap
kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar berbagai macam
ungkapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa
diobservasi. 52
Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila
dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak hanya terbatas pada orang,
tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi digunakan bila penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar. 53 Disini penulis melakukan observasi
langsung kedaerah obyek penelitian yang dimaksud yaitu Peran Badan Amil

50

Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
2017), h. 186.
51

Jhon W. Cresswel, Research Design terj. Rianayati Kusmini, edisi 4 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 2016), h. 254.
52

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003). 65-66.
Sugiyono, “Metode
Alfabeta,cet,25),2017, h. 145.
53

Penelitiaan

Kuantitatif,Kualitatif,Dan,R&D”.

(Bandung,
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Zakat

Nasional

(BAZNAS)

Sulawesi

Utara

Dalam

Mengembangkan

Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing.

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data
1.

Pengolahan Data
a. Editing yaitu penelitian menyeleksi dan melakukan reduksi serta
mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi
data yang belum lengkap untuk kelengkapan validitas data.
b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat
serta menggambarkan hasil penelitian dengan Bahasa yang sesuai.

2.

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam.
Proses analisis dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan
pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah
data terkumpul. 54
Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yang menekankan pada

kajian praktik jual beli pakaian bekas dalam perspektif hukum Islalm. Setelah
penulis mendapatkan data yang lengkap, kemudian dilakukan pengolahan data
tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan yaitu
dengan melakukan editing setiap data yang masuk dan melakukan analisis
sehingga mnghasilkan sebuah kesimpulan.
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada
orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

Lexy J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif”. (Bandung, PT Remaja
Rosdakarya), 2002, h. 103.
54
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adalah deskriptif, dimana data dikumpulkan dalam penelitian berupa kata-kata
dari hasil wawancara, kemudian diungkapkan secara deskriptif untuk dapat
diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna,
kenyataan dan fakta yang relevan.55
Dalam penentuan sumber data, pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi
dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Namun dalam
penelitian ini. Penelitian lebih memilih menggunakan penelitian nonprobability
sampling lebih khususnya yaitu purposive sampling.
Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur dan anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan purposive sampling adalah tekhnik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan
tertentu ini, misalnya orang tertentu paling tau apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga dia akan memudahkan peneliti
menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 56
Proses analisis deskriptif dalam studi ini menggunakan beberapa macam
teknik, yaitu :
1.

Reduksi, Reduksi adalah menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada
bagian-bagiannya atau menjelaskan tahap akhir diproses perkembangan
sebelumnya yang lebih sederhana.

2.

Klasifikasi, klasifikasi atau pengkategorian adalah upaya untuk memilihmilih satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan

3.

Interprestasi atau pemaknaan.
55

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. h. 6.

56

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. h. 218.
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Perioede Tahun 2017-2021
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Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan zakat Nasional. Badan Amil Zakat
Nasional atau BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk
mengwujudkan kesejahteraan masayarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Adapun tugas pokok dan fungsi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara/Kota
wajib. 57
1.

Melakukan rencana pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

2.

Selanjutnya melakukan kordinasi dengan kantor kementrian Agama
Kabupaten/Kota dan instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3.

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan
sedekah. Serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan
Bupati/Walikota.

4.

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam
rangka mewujudkan tujuan merealisasikan tupoksi dan melaksanakan
tugasnya.

2.

Visi, Misi Tujuan dan Kebijakan mutu BAZNAS Sulawesi Utara
a. Visi menjadi BAZNAS yanag amanah, transparan dan professional
b. Misi
1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat, infaq
dan sedekah.

57

https://baznas.go.id/profil.
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2) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah
secara syar’i
3) Memaksimalkan peran zakat, infak dan sedekah dalam menanggulangi
kemiskinan.
4) Meningkatkan fungsi teknologi sistem informasi manajemen zakat.
5) Mewujudkan data base muzakki dan mustahik.
c. Tujuan
1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, instansi vertical,
BUMN, BUMD, Perusahaan swasta) dan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2) Mengomptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan
melibatkan LAZ dan UPZ.
3) Menguatkan tatakelola BAZNAS.
4) Meningkatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan
pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan
edukasi ZIS.
5) Mengoptimalkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan
akuntabel sesuai dengan syariah.
6) Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.
d. Kebijakan mutu
1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai dengan syariat dan peraturan
undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan
mustahik.
2) Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
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3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat secara
terencana,

terukur

dan

berkesinambungan

guna

meningkatkan

kesejahteraan mustahik.
4) Membina mengembangkan dan berkoodinasikan dengan UPZ dan LAZ.
5) Mengoptimalkan penerapan sistem teknologi informasi yang handal
untuk

menyajikan

data

pnerimaan

dan

pendistribusian

serta

pendayagunaan ZIS secara transparan.
6) Menerapkan manajemen yang professional, transparan dan akuntabel
yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah.
7) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintergritas dan
kompeten yang mampu menumbuhkan budata kerja Islami.

3.

Potensi Sumber Daya Alam
a. Potensi umum
Di kelurahan Maasing merupakan salah satu kelurahan yang ada di
kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara. Secara Administratif,
Kota Manado memiliki 87 kelurahan dari 9 kecamatan antara lain: 58
b. Bunaken
c. Malalayang
d. Tuminting
e. Mapanget
f. Sario
g. Singkil
h. Tikala
i. Wanea
58

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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j. Wenang
Di samping itu kelurahan Maasing mempunyai batas wilayah yaitu;
Tanah sawah irigasi

:-

Tanah sawah tandah hujan

: 1,40 Ha

Pemukiman

: 18,94 Ha

Tanah tegal/ladang

:-

Tanah perkebunan rakyat/Negara

:-

Tanah fasilitas umum/ desa

:-

Tanah lapangan

:-

Tanah perkantoran pemerintah

: 0,18 Ha

Hutan

:-

Pekarangan

: 10,30 Ha

Jalan

: 3,00 Ha

b. Batas Wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan

: Tumumpa Satu

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bitung Karang Ria
- Sebelah Timur berbatasan dengan

: Kelurahan Mahawu

- Sebelah Barat berbatasan dengan

: Teluk Manado59

c. Iklim
Iklim di kelurahan Maasing, sebagaimana dengan kelurahan lainnya di
wilayah kecamatan Tuminting, mempunyai musim kemarau dan penghujan,
hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanah yang berada di
kelurahan Maasing tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table
dibawah ini.

59

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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Table 3.1
Curah Hujan

2.000 Mm

Jumlah Bulan Hujan

6 Bulan

Suhu rata-rata

27 oC

Tinggi tempat dari permukaan 2 Mdl
laut
Kelembapan

2%

d. Peternakan
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk kelurahan Maasing
adalah sebagai berikut : 60
Tabel 3.2
Jenis ternak

Jumlah pemilik

Perkiraan jumlah

(Orang)

(Populasi Ekor)

Ayam

10

40

Kambing

-

-

Bebek

-

-

Kerbau

-

-

Sapi

-

-

e. Bahan Galian
Produksi

:

f. Sumber Daya Air
Jumlah sumber air minum yaitu :
Mata air

60

:-

pemanfaatan : -

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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Sumur Gali

: 20 unit

pemanfaatan : 20 KK

Jumlah Laki-laki

3,139orang

Jumlah perempuan

3.122orang

Jumlah total

6.261orang

Jumlah kepala keluarga

1.988KK

Kepadatan penduduk

178,43per km

Pam

: 100 unit

pemanfaatan : 100 KK

Depot

: 3 unit

pemanfaatan : 1.988 KK

4. Potensi Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Penduduk
b. Pendidikan

No
1
2

Keterangan

Jumlah

Belum sekolah

19 orang

Usia 18 – 56 Tahun tidak pernah

33 orang

sekolah
3

Pernah sekolah SD tetapi tidak

32 orang

pernah tamat
4

Tamat SD/sederajat

1.532 orang

5

Tamat SMP/sederajat

1.955 orang
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6

Tamat SMA/sederajat

1.596 orang

7

D–1

2 orang

8

D–2

14 orang

9

D- 3

29 orang

10

S–1

158 orang

11

S–2

5 orang

12

S–3

2 orang

Tingkat pendidikan yang ada di keluraha Maasing adalah sebagai berikut :
c. Mata Pencarian
Di kelurahan Maasing sebagian besar wilayah penduduknya bermata
pencarian sebagai pedagang keliling dan karyawaan perusahaan, selengkapnya
sebagai berikut :61

No

Pekerjaan

Jumlah

1

Pedagang Keliling

1.412 orang

2

Karyawaan Perusahaan

1.197 orang

3

NelayanmbnNelayan

70 orang

4

Petanivdfvsdf Petani

31 orang

5

PNS

135 orang

6

Polri

27 orang

7

Pensiunan PNS/POLRI/TNI

3 orang

61

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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8

Pengrajin/tukang

-

d. Agama
No

Agama

Jumlah

1

Islam

5.564 orang

2

Kristen

641 orang

3

Katholik

44 orang

5

Budha

6 orang

6

Hindu

7

Khonghucu

6

orang

e. Etnis
1) Minahasa
2) Mongondow
3) Gorontalo
4) Jawa
5) China
6) Sangihe
7) Batak
8) Makasar

5.

Potensi Kelembangan
a.

Lembaga Pemerintahan
1) Jumlah Aparat

: 5 orang

2) Pendidikan Kepala desa

: S1

3) Pendidikan sekertaris desa

: S1
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4) Jumlah Kepala Jaga

:-

5) Jumlah Meweteng

:-

6) Jumlah anggota BPD

:3

7) Pendidikan Ketua BPD62

: S1

b. Lembaga Kemasyarakatan
1) Pengurus TP – PKK

: 20 orang

2) Pengurus Karang Taruna

: 8 orang

3) Rukun warga

: 4 orang

4) Lembaga Adat

:-

5) Lembaga Kerukanan Duka

:-

c. Lembaga Keamanan

6.

1) Jumlah Pos Kamling

: 1 unit

2) Jumlah Anggota Satgas Linmas

: 4 orang

3) Jumlah Babin kabtimas

: 1 orang

4) Jumlah TNI

: 1 orang

Potensi Sarana Dan Prasarana
a. Kondisi saranadan prasarana umum di kelurahan Maasing secara garis
besar adalah sebagai berikut : 63
1) Perkerasan Jalan dan Pengaspalan

:400M/Baik dan 200M/Rusak

2) Panjang Jalan Semen/beton

:350M/Baik dan 100M/Rusak

3) Gedung TK

: 1 unit

4) Air Bersih

:-

62

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.

63

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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b. Prasarana Komunikasi
1) Televisi

: 2.500 unit

2) Parabola

: 10 unit

c. Prasaran air bersih
1) Jumlah Sumur Gali

: 100 unit

2) Jumlah PAH

:-

3) Jumlah Mata Air

:-

d. Prasarana Irigasi
1) Panjang saluran air

:

2) Drainase

: 1 unit/ 200M

e. Prasarana Pemerintah
1) Balai Desa

: 1 buah

2) Kantor Desa

: 1 buah

3) Jumlah ruang kerja

: 2 ruang

4) Jumah kursi

: 7 buah

5) Jumlah meja

: 6 buah

6) Jumlah arsip

: 3 buah

7) Computer

: 3 buah

8) Laptop

: 2 buah

9) Printer

: 2 buah

f. Prasarana Peribadatan
1) Masjid

: 2 buah

2) Mushola

: 1 buah

3) Gereja

: 4 buah

g. Prasarana Olah Raga
1) Lapangan sepak bola

:-
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2) Meja pinpong

: 2 buah

h. Prasarana Kesehatan
1) Puskesmas pembantu

: 1 unit

2) Poliklinik/balai pengobatan

: 1 unit

3) Posyanduh

: 4 unit

4) Bidan

: 7 orang

5) Dokter gigi

: 1 orang

6) Dokter umum

: 2 orang

i. Perasarana pendidikan

7.

1) SD

: 3 unit

2) TK

: 1 unit

3) Perpustakaan/kelurahan

: 1 unit

Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan
Di kelurahan Maasing menganut sistem kelembagaan Pemerintah Desa atau

Kelurahan dengan Pla Minimal, Selengkapnya sebagai berikut ;
Skema : Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado.64

64

Sumber Data : Kantor Lurah Maasing, Kecamatan Tuminting. Tahun 2018.
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN MAASING
KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO
Lurah
Ridwan Agus, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP.197211052006041005

SEKERTARIS

STAF
Agnes Lapian

STAF
Benny Heydemans

Juru
NIP.1965082320141O2
001
Plh. KASIE Tata Pemerintah
&Tramtib

KASIE. Pemberdayaan
Masyarakat & Pelum

Ridwan Agus, SH

Mais Danel, SE

Penata Muda Tingkat I

Penata Muda

NIP.197211052006041005

NIP.19760917200902100
2

Kepala Lingkungan I

Kepala Lingkungan II

Naufal Syaus

Nurhayati Karim

Pengatur
NIP.1964050120061
007

NIP.1987091020060
42001
Kepala Lingkungan
IV

Nauke Harun

Ramdan A. Kiyai

Pemerintah
1) Lurah

: RIDWAN AGUS, SH

2) Sekertaris Desa

: AGNES LAPIAN

3) Kasie. Pemberdayaan Masyarakat & Pelum : MAIS DANEL,SE
4) Plh. Kasie Pengelolah Kebersihan

Maya Lahabu,SE

Kepala Lingkungan
III

Susunan Pemerintah Desa/Kelurahan Maasing :
a.

Plh. KASIE
Pengelolah
Kebersihan

: MAYA LAHABU,SE
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5) Plh. Kasie Tata Pemerintahan & Tramtib

: RIDWANAGUS,SH

6) Kepala Lingkungan I

: NAUFAL SYAUS

7) Kepala Lingkungan II

: NRHAYATI KARIM

8) Kepala Lingkungan III

: NAUKE HARUN

9) Kepala Lingkungan IV

: RAMDAN A. KIYA

B. Pembahasan
1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara Dalam
Mengembangkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing
Peran BAZNAS Sulawesi Utara Dalam Mengembangkan Perekonomian
Masyarakat di Kelurahan Maasing.
Di Kelurahan Maasing Kota Manado adalah salah satu kelurahan yang
menjadi tempat pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal ini yang
berperan adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disingkat dengan
BAZNAS. Di Kelurahan Maasing terdapat beberapa masyarakat yang menerima
bantuan dari BAZNAS Sulawesi Utara untuk mengembangkan perekonomian
mereka, dengan cara pihak BAZNAS memberikan bantuan modal usaha dengan
jumlah uang dalam 1 kelompok sebesar Rp.10.000.000., (Sepuluh juta rupiah).
Masyarakat atau kelompok yang menerima bantuan modal tersebut setelah
usahanya berjalan, maka mereka memberikan sejumlah uang sebagai infak dan
sedekah kepada pihak BAZNAS kemudian infak dan sedekah tersebut disalurkan
kembali kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk 1 kelompok di
dalamnya terdiri dari 10 orang masing-masing yang menerima bantuan modal
usaha 1 orang diberikan bantuan modal sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah).
Bantuan ini sangatlah membantu karena di Kelurahan Maasing masih banyak
masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, sehingga dengan adanya bantuan
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dari BAZNAS Sulawesi Utara bantuan modal berupa zakat ini dapat di kelola
kembali oleh Masyarakat Maasing yang telah di bentuk menjadi 1 kelompok
dengan membuka usaha kecil-kecilan berupa usaha dagangan makanan atau
rumah makan dan keuntungan dari hasil penjualan 1 harinya sebesar Rp.500.000.
x 30 hari dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000. (Lima belas juta
rupiah) untuk pembagiannya 1 orang dalam 1 bulan, yaitu sebesar Rp.1.500.000.
(Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk memberikan infak dan
sedekahnya kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50% atau 100% karena infak
sedekah untuk BAZNAS Sulawesi Utara tidak ada batasannya tergantung dari
kelompok yang menerima bantuan modal tersebut. Pemberian infak sedekahnya
kepada BAZNAS Sulawesi Utara bisa di jemput dari pihak BAZNAS atau di
transfer ke Bank secara langsung. dari 1 kelompok yang mendapat bantuan modal
usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1
bulan dari keuntungannya Rp. 15.000.000., : 2,5% = Rp. 375.000 perbulan.
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informa yang
terkait dalam peran BAZNAS Sulawesi Utara.
1.

Menurut Bapak Pepen Erisman, S.HI Selaku Bidang Pendistribusian
Pendayagunaan. BAZNAS Sulawesi Utara memberikan bantuan modal usaha
berupa zakat kepada Masyarakat Maasing hanya sekali saja sejak Tahun 2019
Bulan Maret dengan jumlah uang yang diberikan oleh pihak BAZNAS
Sulawesi Utara sebesar Rp.10.000.000. (Sepulu juta rupiah). Untuk 1
kelompok di dalamnya terdiri 10 orang mustahik yang menerima bantuan
tersebut jadi perorang Rp.1.000.000., ( Satu juta rupiah). Mereka meminta
bantuan modal dengan mengajukan proposal kemudian kalau usaha mereka
sudah berjalan keuntungan dari hasil yang mereka dapat di setor ke BAZNAS
Sulawesi Utara sebagai infak sedekah, kemudian BAZNAS Sulawesi Utara
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mencari mustahik yang lebih membutuhkan. Mereka hanya menyetor infak
dan sedekah karena belum cukup nisab dan haul jadi mereka belum bisa setor
zakat, kemudian infak dan sedekah tidak di tentukan jumlah uangnya yang
diberikan setiap bulan dan seterusnya. Perekonomian mereka di Kelurahan
Maasing setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sulawesi Utara
sangatlah berkembang dan maju dalam berdagang.65 Kemudian BAZNAS
Sulawesi Utara tidak memberi perjanjian kerja sama kepada mereka yang
menerima bantua modal usaha tersebut, karena BAZNAS Sulawesi Utara
tidak seperti Koperasi. Yang ada di BAZNAS Sulawesi Utara kalau usahanya
sudah berkembang dan menjadi maju dianjurkan untuk mengeluarkan infak
sedekah sesuai kemampuannya dari 1 kelompok tersebut.
Dari penjelasan salah satu pegawai BAZNAS Sulawesi Utara yaitu, Bapak
Pepen Erisman, S.HI Selaku Bidang Pendistribusian Pendayagunaan
BAZNAS Sulawesi Utara bahwa Peran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Sulawesi Utara sangatlah membantu masyarakat karena mereka
memberikan bantuan modal usaha berupa zakat dan di dalamnya di bentuk 1
kelompok terdiri dari 10 orang 1 orangnya masing-masing menerima Rp.
1.000.000., (Satu juta rupiah). Jumlah keseluruhannya 1 kelompok sebesar
Rp.10.000.000., ( Sepuluh juta rupiah).
2.

Menurut Ibu Rosmini juga menjelaskan bahwa BAZNAS Sulawesi Utara
sebelumnya sudah pernah memberikan bantuan modal berupa zakat kepada
masyarakat Maasing yang telah mengajukan proposal dengan jumlah uang
yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.000.000.,
(Satu juta rupiah) perorang. Ibu Rosmini sendiri sebelum mendapatkan
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bantuan modal dari BAZNAS Sulawesi Utara, aktifitas sebelumnya adalah
pedagang kecil dan dengan adanya bantuan modal tersebut perekonomian dari
Ibu Rosmini menjadi lebih baik atau berkembang. Alhamdulillah, sejak
menerima bantuan dari BAZNAS Sulawesi Utara perekonomian keluarga
menjadi lebih baik dari sebelumnya. BAZNAS Sulawesi Utara sudah
memberikan bantuan modal berupa zakat sebanyak satu kali, sejak Tahun
2019 Bulan Maret. Dari bantuan tersebut mereka membentuk 1 kelompok di
dalamnya ada 10 orang dan setelah itu membuka usaha rumah makan yang di
namakan “Halal Food Center” yang berada di jalan Boulevard Maasing. Dari
kerja sama dalam 1 kelompok tersebut mereka bekerja mulai dari menjadi
koki, kasir dan lain-lain. Untuk keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1
harinya Rp.500.000 x 30 hari dalam 1 bulan keuntungannya adalah sebesar
Rp.15.000.000., (Lima belas juta rupiah). Kemudian untuk pembagian
keuntungan kepada 1 orang dalam 1 bulan sebesar Rp.1.500.000., (Satu juta
lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk infak sedekahnya diberikan kepada
BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50% atau 100% karena infak sedekah untuk
BAZNAS Sulawesi Utara tidak ada batasannya dari 1 kelompok yang
mendapat bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS
Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan dari keuntungan mereka
Rp.15.000.000., : 2,5% = Rp.375.000., perbulan. Untuk tempat yang di pakai
adalah milik sendiri mereka membuka usaha sudah bisa mecukupi kebutuhan
keluarga, sekolah anak-anak. BAZNAS Sulawesi Utara juga mengevaluasi
aktivitas dari pada bantuan yang mereka berikan kepada Masyarakat Maasing
dengan cara turun langsung atau survei di Kelurahan Maasing. Dan dampak
penghasilan yang dihasilkan dari usaha yang dibangun bersama itu untuk 1
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kelompok menurut ibu rosmini bisa membuat usaha mereka lebiih besar lagi
kedepannya.66
3.

Menurut Ibu Nurhida, setelah dengan adanya bantuan modal usaha berupa
zakat dari BAZNAS Sulawesi Utara. Karena sebelumnya hanya pedagang
kecil dan sekarang kehidupan dari Ibu Nurhida sudah berkembang dari
sebelumnya. BAZNAS Sulawesi Utara memberikan bantuan modal berupa
zakat kepada 1 kelompok sebesar Rp.10.000.000., (Sepuluh juta rupiah). Jadi
perorang diberikan Rp.1.000.000., (Satu juta rupiah). Dari bantuan tersebut
mereka membuka usaha rumah makan bersama yang dinamakan “Halal Food
Center” kemudian untuk 10 orang berkerja dengan tugas masing-masing yang
telah di tentukan. Dari menjadi koki melayani pembeli, kasir dan lain-lain.
Untuk keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30
hari dalam 1 bulan keuntungannya sebesar Rp.15.000.000., (Lima belas juta
rupiah). Kemudian untuk pembagianya kepada 1 orang dalam 1 bulan yaitu
sebesar Rp.1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk infak sedekah
diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50% atau 100% karena
infak dan sedekah untuk BAZNAS Sulawesi Utara tidak ada batasannya
tergantung dari kelompok yang menerima bantuan modal tersebut. Dari 1
kelompok yang mendapat bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke
BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan dari hasil keuntungannya
Rp. 15.000.000., : 2,5% = Rp.375.000., perbulan. Tempat yang di pakai untuk
dijadikan tempat usaha milik sendiri. Dari bantuan yang diberikan oleh
BAZNAS Sulawesi Utara tersebut mereka bisa membuka usaha dan
mencukupi kebutuhan keluarga, sekolah anak-anak. BAZNAS Sulawesi Utara
juga mengevaluasi aktivitas dari pada bantuan yang mereka berikan kepada
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masyarakat Maasing dengan cara turun langsung atau survei di Kelurahan
Maasing. Untuk dampak dari penghasilan yang dihasilkan dari usaha yang
dibangun bersama itu menurut Ibu Nurhida bisa membuat usaha mereka lebih
besar lagi kedepannya. 67
4.

Menurut Ibu Sofiaty yang juga menerima bantuan dari BAZNAS Sulawesi
Utara merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha berupa zakat ini
untuk dirinya dan keluarga. Karena sebelumnya aktivitas Ibu sofiaty hanya
pedagang kecil, Karena perekonomian Ibu sofiaty kurang mampu dan setelah
adanya bantuan dari BAZNAS keluarga Ibu sofiaty menjadi lebih baik atau
berkembang. Dari penjelasan Ibu sofiaty tersebut sejauh ini BAZNAS
Sulawesi Utara sudah memberikan modal usaha berupa zakat kepada
masyarakat Maasing itu hanya sekali sejak Tahun 2019 Bulan Maret. Jadi
Perorang diberikan bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000., (Satu juta rupiah).
Kemudian dari bantuan tersebut membentuk 1 kelompok di dalamnya ada 10
orang kemudian dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Utara
untuk mereka membuka usaha rumah makan yang di namakan “Halal Food
Center” yang berada di jalan Boulevard Maasing. Kemudian dari kerja sama
untuk 10 orang itu di rumah makan mereka membagi tugas masing-masing
yang telah diberikan. Dari hasil mereka berjualan atau keuntungan 1 harinya
Rp.500.000 x 30 hari dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000.,
(Lima belas juta rupiah). Untuk pembagian 1 orang dalam 1 bulan yaitu
sebesar Rp.1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk
infak dan sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50%
atau 100% karena infak sedekah untuk BAZNAS Sulawesi Utara tidak ada
batasannya. Tergantung dari kelompok yang menerima bantuan modal
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tersebut, dari 1 kelompok yang mendapat bantuan modal usaha harus
mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bula
dari keuntungannya Rp.15.000.000 x 2,5% = Rp.375.000., perbulan. Dari
bantuan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Utara kepada Ibu
Sofiaty boleh mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anak untuk
sekolah dan lain-lain. Dampak yang mereka dapatkan dari penghasilan yang
dihasilkan dari usaha yang di bangun bersama 10 orang itu menurut Ibu
Sofiaty bisa membuat usaha mereka lebih besar kedepannya. Karena mereka
mengelolah secara bersama modal yang diberikan dari BAZNAS Sulawesi
Utara.68
5.

Menurut Ibu Lydia, BAZNAS Sulawesi Utara sudah memberikan bantuan
modal usaha berupa zakat kepadanya dengan jumlah uang sebesar Rp.
1.000.000., (Satu juta rupiah) perorang dalam 1 kelompok. Untuk membantu
perekonomian keluarga karena Ibu Lydia sangat membutuhkan bantuan
tersebut. Sebelumnya aktifitas dari Ibu Lydia hanya membantu berjualan kue.
Dan setelah adanya bantuan dari BAZNAS Sulawesi Utara keluarga dari Ibu
Lydia mulai membuka usaha. Dari bantuan tersebut mereka membentuk 1
kelompok di dalamnya ada 10 orang kemudian membuka usaha bersama di
rumah makan yang di namakan “Halal Food Center” yang tempatnya berada
di jalan Boulevard Maasing. Untuk kerja samanya di mulai dari menjadi koki
di dapur, kasir, dan lain-lain. Keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1
harinya Rp.5.00.000 x 30 hari dalam 1 bulan jadi keuntungannya sebesar Rp.
15.000.000., (Lima belas juta rupiah). Dan pembagian untuk 1 orang dalam 1
bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
Kemudian untuk infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara
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tidak ada batasannya. Tergantung dari kelompok yang menerima bantuan
modal tersebut. Dari 1 kelompok yang mendapat bantuan modal usaha harus
mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan
dari keuntungannya Rp.15.000.000., : 2,5% = Rp.375.000 perbulan. Dari
bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Utara tersebut mereka bisa
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan dampak dari penghasilan yang
dihasilkan dari usaha yang dibangun oleh 1 kelompok itu menurut Ibu Lydia
bisa membuat usaha dari mereka bisa lebih besar untuk kedepannya. 69
6.

Menurut Ibu Aisya, bahwa BAZNAS Sulawesi Utara sudah memberikan
modal usaha hanya sekali saja sejak Tahun 2019 Bulan Maret dengan jumlah
uang yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000., (Satu juta rupiah) perorang
dalam 1 kelompok. Ibu Aisya sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS
Sulawesi Utara aktifitasnya hanyalah pedagang kecil yang berjualan ikan
mentah dan dengan adanya bantuan modal tersebut perekonomian dari Ibu
Aisya menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena usaha yang ibu Aisya
bangun bersama ibu-ibu lainnya meningkat. Dari 1 kelompok itu mereka
membuka usaha berupa rumah makan yang dinamakan “Halal Food Center”
yang berada di jalan Boulevard Maasing dari kerja sama untuk satu kelompok
tersebut mereka bekerja sama mulai dari menjadi koki, kasir dan lain-lain.
Dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30 hari
dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp. 15.000.000., (Lima belas juta
rupiah). Untuk pembagian 1 orang dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp.
1.500.000., (Satu juta lima ratus rupiah). Kemudian untuk infak sedekah dari
1 kelompok yang mendapat bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat
ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan keuntungannya Rp.
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15.000.000., : 2,5% = Rp. 375.000 perbulan. Untuk tempat yang dipakai
milik sendiri. Kemudian dampak dari pengahsilan yang dihasilkan dari usaha
yang mereka bangun dari 1 kelompok tersebut, menurut Ibu Aisya bisa
membuat usaha mereka lebih besar dan untuk kedepannya. 70
7.

Menurut Ibu Wisna, sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS
Sulawesi Utara. Hanya berjulan kecil-kecilan di depan rumah sama dengan
ibu-ibu lainnya. Kemudian Ibu Wisna mendapatkan bantuan dari BAZNAS
Sulawesi Utara dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000., (Satu juta rupiah)
perorang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari bantuan
tersebut mereka membentuk 1 kelompok di dalamnya ada 10 orang, dan
dengan adanya bantuan modal usaha tersebut perekonomian dari Ibu Wisna
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semenjak menerima bantuan dari
BAZNAS Sulawesi Utara Perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari
sebelumnya, karena penghasilan sekarang ini meningkat. Setelah itu mereka
membuka usaha berupa rumah makan yang dinamakan “Halal Food Center”
yang berada di jalan Boulevard Maasing. Dari kerja sama mulai dari menjadi
koki, kasir dan lain-lain. Dari keuntungan hasil penjualan tersebut 1 harinya
Rp.500.000 x 30 hari dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000.,
(Lima belas juta rupiah). Dan untuk pembagian 1 orang dalam 1 bulan, yaitu
sebesar Rp.1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk
infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara tidak ada
batasannya tergantung dari kelompok yang menerima bantuan modal tersebut.
Kemudian dari 1 kelompok yang mendapat bantuan modal usaha harus
mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan
keuntungannya Rp.15.000.000., : 2,5% = Rp.375.000 perbulan. Dari bantuan
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tersebut mereka bisa membuka usaha dan mencukupi kebutuhan sekolah
anak-anaknya dan lain-lain. Untuk tempat yang di pakai adalah milik sendiri
dan dampak dari penghasilan yang di hasilkan dari usaha yang di bangun
bersama itu menurut Ibu Wisna bisa membuat usaha mereka lebih besar untuk
kedepannya.71
8.

Menurut Ibu Sahria, setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sulawesi
Utara perekonomian keluarga menjadi lebih baik atau berkembang. Dan
aktifitas sebelum mendapatkan bantuan hanya berjualan di depan rumah.
Sejauh ini BAZNAS Sulawesi Utara sudah memberikan bantuan modal
berupa zakat hanya sekali sejak Tahun 2019 Bulan Maret dengan jumlah uang
sebesar Rp. 1.000.000., perorang. Dari bantuan tersebut mereka membentuk 1
kelompok dan di dalamnya ada 10 orang kemudian membuka usaha bersama
berupa rumah makan yang mereka namakan “Halal Food Center” yang
berada di jalan Boulevard Maasing. Dari kerja sama dalam 1 kelompok
tersebut mereka bekerja mulai dari menjadi koki, kasir dan lain-lain. Dan
keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30 hari
dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000., (Lima belas juta
rupiah). Kemudian untuk infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi
Utara boleh 50% atau 100% karena infak dan sedekah untuk BAZNAS
Sulawesi Utara tidak ada batasannya. Tergantung dari kelompok yang
menerima bantuan modal tersebut. Kemudian dari 1 kelompok yang
mendapatkan bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS
Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan keuntungannya Rp.15.000.000., :
2,5% = Rp.375.000 perbulan. Kemudian untuk tempat usaha yang dipakai
milik sendiri. Dari usaha tersebut mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga
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dan anak-anak untuk sekolah. Dampak dari penghasilan yang di hasilkan dari
usaha yang dibangun bersama itu menurut Ibu Sahria bisa membuat usaha
mereka lebih besar lagi unutk kedepannya.
9.

72

Menurut Ibu Riwa, dengan adanya bantuan modal tersebut perekonomian dari
Ibu Riwa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sebelum mendapatkan
bantuan aktifitas dari Ibu Riwa hanya sebagai tukang cuci pakaian, dari
bantuan tersebut mereka mendapatkan bantuan dengan jumlah uang sebesar
Rp.1.000.000., (Satu juta rupiah) perorang. Kemudian membentuk 1
kelompok di dalamnya ada 10 orang setelah itu membuka usaha rumah
makan bersama yang di beri nama “Halal Food Center” yang berada di jalan
Boulevard Maasing. Dari kerja sama dalam satu kelompok tersebut mereka
bekerja sama mulai dari menjadi koki, kasir dan lain-lain. Keuntungan dari
hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30 hari dalam 1 bulan
keuntungannya adalah Rp.15.000.000., (Lima belas juta rupiah). Kemudian
untuk infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50%
atau 100% karena infak dan sedekah untuk BAZNAS Sulawesi Utara tidak
ada batasannya. Tergantung dari kelompok yang menerima bantuan modal
tersebut. Kemudian dari 1 kelompok yang mendapatkan bantuan modal usaha
harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk
1bulan keuntungannya Rp.15.000.000., : 2,5% = Rp.375.000 perbulan.
Tempat usaha yang dipakai milik sendiri dari bantuan tersebut mereka bisa
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan anak-anak sekolah. BAZNAS
Sulawesi Utara juga pernah mengevaluasi aktifitas dari pada bantuan yang
mereka berikan kepada masyarakat Maasing dengan cara turun langsung atau
survei di Kelurahan Maasing. Untuk dampak dari penghasilan yang mereka
72
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hasilkan dari usaha yang di bangun bersama itu bisa membuat usaha mereka
lebih besar lagi untuk kedepannya.73
10. Menurut Ibu Hadjirah, sebelum mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS
Sulawesi Utara ini aktifitasnya adalah hanya berjualan nasi kuning di depan
rumah dan dengan adanya bantuan tersebut perekonomian dari Ibu hadjirah
menjadi lebih baik dan berkembang. Ibu hadjirah mendapatkan bantuan dari
BAZNAS Sulawesi Utara dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000., (Satu
juta rupiah) perorang. Kemudian membentuk 1 kelompok di dalamnya ada 10
orang dengan mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal untuk
membuka usaha rumah makan bersama yang di namakan “Halal Food
Center” yang berada di jalan Boulevard Maasing. Kemudian dari 1 kelompok
tersebut mereka berkerja sama mulai dari menjadi koki, kasir dan lain-lain.
Dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30 hari
dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000., (Lima belas juta
rupiah). Kemudian untuk infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi
Utara boleh 50% atau 100% karena infak dan sedekah untuk BAZNAS
Sulawesi Utara tidak ada batasannya. Tergantung dari kelompok yang
menerima bantuan modal tersebut. Kemudian dari 1 kelompok yang
mendapatkan bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS
Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan keuntungannya Rp.15.000.000., :
2,5% = Rp.375.000 perbulan. Untuk tempat yang mereka pakai milik sendiri
dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Utara tersebut bisa
mencukupi kebutuhan ekonomi dari keluarga Ibu Hadjirah dan kebutuhan
anak-anak sekolah, BAZNAS Sulawesi Utara juga pernah mengevaluasi dari
pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat Maasing dengan cara turun
73
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langsung atau survei di kelurahan Maasing. untuk dampak dari penghasilan
yang di hasilkan dari usaha yang mereka bangun bersama itu menurut dari
Ibu Hadjirah bisa membuat usaha mereka lebih besar lagi kedapannya. 74
11. Menurut Ibu Nece, bahwa setelah mendapatkan bantuan modal usaha ini
perekonomian dari keluarganya menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena
hanya seorang pedagang kecil. Sejauh ini BAZNAS Sulawesi Utara sudah
memberikan bantuan modal sejak Tahun 2019 Bulan Maret dengan jumlah
uang sebesar Rp.1.000.000., (Satu juta rupiah) perorang. Dari bantuan
tersebut mereka membentuk 1 kelompok di dalamnya ada 10 orang
kemudian membuka usaha bersama rumah makan yang di namakan “Halal
Food Center” yang berada di jalan Boulevard Maasing. dari 1 kelompok itu
kerja samanya dimulai dari menjadi koki, menjadi kasir dan lain-lain.
Keuntungan dari hasil penjualan tersebut 1 harinya Rp.500.000 x 30 hari
dalam 1 bulan keuntungannya adalah Rp.15.000.000., (Lima belas juta
rupiah). Kemudian untuk infak sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi
Utara boleh 50% atau 100% karena infak dan sedekah untuk BAZNAS
Sulawesi Utara tidak ada batasannya. Tergantung dari kelompok yang
menerima bantuan modal tersebut, dari 1 kelompok yang mendapatkan
bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS Sulawesi Utara
yaitu 2,5% untuk 1 bulan keuntungannya Rp.15.000.000. : 2,5% =
Rp.375.000 perbulan. Untuk tempat yang mereka pakai milik sendiri dari
bantuan tersebut kebutuhan ekonomi keluarga sangat meningkat dan bisa
mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah. BAZNAS Sulawesi Utara pernah
juga mengevaluasi aktifitas dari pada bantuan yang mereka berikan kepada
masayarakat Maasing dengan cara turun langsung atau survei di kelurahan
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Maasing. Dampak dari penghasilan yang di hasilkan dari usaha yang di
bangun bersama itu menurut Ibu Hadjirah bisa membuat usaha mereka lebih
besar lagi kedepannya. 75

Dari uraian masyarakat di atas yang menerima bantuan modal berupa zakat
dari BAZNAS Sulawesi Utara, bahwa mereka sangatlah terbantu dengan adanya
bantuan tersebut karena mereka merasa perekonomian mereka lebih baik dari
sebelumnya. Kemudian mereka membuka usaha bersama dengan dibentuk 1
kelompok di dalamnya ada 10 orang dan usaha yang di bangun adalah Rumah
Makan yang di namakan. “Halal Food Center” yang berlokasi di jalan boulevard
Maasing, untuk Peran BAZNAS Sulawesi Utara Mengembangkan Perekonomian
Masyarakat di Kelurahan Maasing sangatlah bagus dan bermanfaat, selain itu
BAZNAS Sulawesi Utara juga turun langsung untuk mengevaluasi kegiatan usaha
mereka yang berada di Kelurahan Maasing.
2.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang peran BAZNAS Sulawesi
Utara dalam mengembangkan perekonomian Masyarakat di Kelurahan
Maasing.
a. Manfaat Zakat Bagi Masyarakat
Zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan
wajib di keluarkan oleh umat Islam. BAZNAS merupakan lembaga yang
dibentuk

dengan

tugas

untuk

mengelolah,

mengumpulkan,

dan

mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Maasing mengenai
Peran BAZNAS Sulawesi Utara dalam mengembangkan perekonomian
masyarakat di Kelurahan Maasing. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam
75
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rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan
manajemen yang baik sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga
mendapatkan pahala, dalam Islam mengajarkan bahwa manfaat zakat bagi
masyarakat yaitu untuk memperpendek jurang antara si kaya dan si miskin.
Dan untuk mengelola zakat juga dengan memberikan sebagian harta yang
kita punya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan dapat
membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di indonesia.
b. Penerapan

Peran

BAZNAS

untuk

meningkatkan

perekonomian

masyarakat Maasing.
BAZNAS telah melakukan peran sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan
tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan
dari BAZNAS dengan zakat berupa modal usaha. Dari peran BAZNAS
tersebut masyarakat lebih terbantu karena kebutuhan mereka sehari-hari bisa
di penuhi. Sesuai yang telah jelaskan sebelumnya bahwa Zakat adalah hak
Allah swt dan hak orang-orang fakir, miskin dan para mustahiq zakat yang
wajib diberikan oleh seorang muzakki kepada mereka. Kewajiban zakat
memiliki berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi Islam. Zakat tidak hanya
sebagai wujud ibadah kepada Allah swt atau kewajiban moralitas bagi umat
Islam, melainkan juga berfungsi sebagai alternatif instrumen dari kebijakan
fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat Islam.
Pemberian bantuan sosial dari orang yang kaya kepada orang yang miskin
atau kepada mustahiq lainnya. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat
fakir miskin dan membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup.
Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq,
menghilangkan sifat kikir dan mempererat tali persaudaraan antar sesama
ummat Islam.
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c. Di dalam tinjauan hukum Islam pengelola zakat prduktif memang tidak
disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak
dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah
dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan
untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq. Selanjutnya dana zakat
produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik
dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai
dengan hukum Islam. Dalam Q S. Al-Hasyr/ 59 : 7 sebagai berikut:

سو ِل َو ِلذِي ۡٱلقُ ۡربَ ٰى َو ۡٱليَ ٰت َ َم ٰى
َ ُٱَّلل
ُ لر
َّ َّما ٓ أَفَا ٓ َء
َّ علَ ٰى َرسُو ِل ِهۦ ِم ۡن أ َ ۡه ِل ۡٱلقُ َر ٰى فَ ِللَّ ِه َو ِل
َۢ
ٱلرسُو ُل
َّ ين َو ۡٱب ِن ٱل
َ ٰ َو ۡٱل َم
َّ سبِي ِل َكيۡ ََل يَكُونَ دُولَةَ بَ ۡينَ ۡٱلَ ۡغنِيَا ِٓء ِمنكُمۡۚۡ َو َما ٓ َءات َ ٰىكُ ُم
ِ س ِك
ۡۚ
َ ٱَّلل
ِشدِي ُد ۡٱل ِعقَاب
َ َّ َّٱَّلل إِن
َ فَ ُخذُوهُ َو َما نَه َٰىكُمۡ ع َۡنهُ فَٱنتَهُواْ َوٱتَّقُواْ َّ ه
Terjemahnya:
Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-nya ( yang
berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allaj, Rasul,
kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk
orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh,
Allah sangat keras hukum-nya. 76
Bahwasanya terdapat kata dautan bainal agniyayang artinya. “beredar
orang-orang kaya.” Sehingga disini di jelaskan agar harta-harta tidak
beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan
harta dalam pendistribusian jadi harta tersebut bukanlah milik pribadi akan
tetapi sebagian harta kita adalah milik orang lain atau hak orang orang
muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau
zakat. Islam juga mengajarkan membagi kekayaan kepada masyarakat
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melalui wajib membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum
waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi
konsentrasi harta pada sebagian harta kecil saja. Hal ini berarti pula agar
tidak terjadi mono poli dan mendukung distribusi kekayaan serta
memberikan latihan moral tentang pembelajaran harta secara benar. Oleh
karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan
beredar di golongan orang-orang kaya saja. melainkan harta tersebut di
rasakan oleh orang-orang fakir dan miskin.
Menurut Imam Syafi’i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat
belum juga memahami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran
baru berkeadaan dengan zakat telah diperkenankan. Akan tetapi akibat pol
berzakat masyarakat masih banyak sekali yang secara tradisional. 77
Sedangkan Ulama Kontenporer berbeda Yusuf Qardhawi pada potensi
zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi penuntasan kemiskinan,
maka ada dari beberapa aspek dari zakat yang harus di perbarui salah satunya
aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek kemanfaatan dana zakat.
Sejauh ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya
dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai
mustahiq zakat, padahal maqasid al- syari’ah dari zakat itu sendiri adalah
pengentasan kemiskinan. Sebagaimana telah menjadi tujuan utama bahwasanya
zakat mempunyai fungsi ekonomi yang khususnya dalam pengentasan
kemiskinan. Zakat yang telah di kumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan
kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan sekala
perioritasnya, yaitu dimana santunan itu menjadi modal usahanya.
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Tabel 2.1
Informan yang menerima bantuan modal berupa Zakat dari
BAZNAS Sulawasi Utara.
No. Nama

Umur

Keterangan

1

Pepen Ersiman, S.HI

32

Pegawai

2

Rosmini

40

Mustahik

3

Nurhida

36

Mustahik

4

Sofiaty

45

Mustahik

5

Lidya

26

Mustahik

6

Asia

38

Mustahik

7

Wisna

41

Mustahik

8

Sahria

32

Mustahik

9

Riwa

47

Mustahik

10

Hadjirah

50

Mustahik

11

Nece

51

Mustahik

Beberapa hasil penelitian dan keterangan dari tabel di atas bahwa peran
BAZNAS Sulawesi Utara dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di
Kelurahan Maasing sangatlah membantu jalannya perekonomian masyarakat yang
sebelumnya mustahiq menjadi muzakki.
Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan
masalah yang sulit di capai, namum berkurangnya kesenjangan adalah salah satu
tolak ukur berhasilnya pembangunan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka
dapat disimpulkan bahwa :
1.

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara untuk
mengembangkan perekonomian pada Masyarakat Maasing dengan cara
memberikan zakat berupa modal usaha yang sebelumnya mereka dalam hal
ini masyarakat Maasing mengajukan proposal untuk memohon bantuan
modal berupa zakat dari BAZNAS Sulawesi Utara, dan membentuk 1
kelompok yang di dalamnya ada 10 orang kemudian membuka atau membuat
satu usaha berupa rumah makan Muslim yang diberi nama Halal Food Center
yang berada di Kelurahan Maasing tepatnya di Jalan Boulevard Maasing.
Dalam pengelolaan usaha tersebut mereka mengelola secara bersamaan
dengan tugas masing-masing yang telah di tentukan kemudian untuk
pembagian keuntungan hasil dari penjualan 1 hari tersebut adalah Rp.500.000
x 30 hari dalam 1 bulan keuntungannya sebesar Rp.15.000.000., (Lima belas
juta rupah). Untuk pembagian kepada 1 orang dalam 1 kelompok sebesar
Rp.1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk infak
sedekah diberikan kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh 50% atau 100%
karena infak sedekah tidak ada batasannya tergantung dari kelompok yang
menerima bantuan modal tersebut. Untuk pemberian infak sedekahnya
kepada BAZNAS Sulawesi Utara boleh di jemput dari pihak BAZNAS atau
di transfer ke Bank secara langsung. Kemudian dari 1 kelompok yang
mendapat bantuan modal usaha harus mengeluarkan zakat ke BAZNAS
Sulawesi Utara yaitu 2,5% untuk 1 bulan keuntungannya Rp.15.000.000 :
2,5% = Rp.375.000 perbulan. Dari bantuan BAZNAS Sulawesi Utara tersebut
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masyarakat Maasing sangatlah terbantu dengan tadinya sebelum mendapatkan
bantuan kebutuhan sehari-hari keluarga terkadang tidak mencukupi atau tidak
terpenuhi dan setelah adanya bantuan tersebut mereka bisa memenuhi
kebutuhan keluarga sehari-hari seperti biaya sekolah anak dan lain-lain.
2.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang peran BAZNAS Sulawesi Utara
dalam mengembangkan perekonomian Masyarakat di Kelurahan Maasing.
Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara yang di
lakukan di kelurahan Maasing telah sesuai atau memenuhi syarat yang telah
ditentukan oleh syariat Islam atau Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari
BAZNAS adalah untuk memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat
Maasing dari yang tidak mampu menjadi mampu atau menjadikan mereka
yang dari mustahiq (menerima) dan menjadi muzzaki (memberi). Dengan
adanyaa peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara,
masyarakat Maasing lebih sejahtera dari sebelumnya, karena dengan adanya
bantuan zakat berupa modal yang mereka kelolah menjadi usaha rumah
makan muslim Halal Food Center.

B. Saran
1.

Diharapkan untuk para penerima bantuan modal berupa zakat dari Badan
Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Sulawesi Utara dalam hal ini yang berada
di kelurahan Maasing agar bisa bekerjasama dan mengelolah usaha yang telah
di bangun bersama agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kedepan
jika usaha yang telah di kelolah telah mendapatkan keuntungan yang besar,
zakat haruslah di barikan ke BAZNAS dan BAZNAS akan mengelolah
kembali zakat yang telah di berikan dan akan di salurkan kembali kepada
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mereka

yang

membutuhkan

bantuan

modal

berupa

zakat

untuk

mensejahterakan masyarakat muslim yang ada di Manado.
2.

Untuk Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara yang
telah di lakukan di kelurahan Maasing telah sangat bagus dan baik, karena
sudah membantu mensejahterakan masyarakat Maasing dari yang belum
mampu menjadi mampu dengan adanya bantuan modal berupa zakat dari
BAZNAS Sulawesi Utara. Semoga kedepan BAZNAS Sulawesi Utara lebih
banyak lagi membantu mensejahterakan masyarakat muslim yang ada di
Manado.
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PEDOMAN WAWANCARA

NAMA

: GITHA RISKIA NAPU

NIM

: 15.1.2.016

JUDUL

: PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
SULAWESI

UTARA

DALAM

MENGEMBANGKAN

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MAASING
DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PERTANYAAN KEPADA PEGAWAI BAZNAS SULUT
1.

Sudah berapa lama Baznas Sulut memberikan bantuan modal kepada
masyarakat di kelurahan Maasing ?

2.

Bagaimana cara pengajuan permohonan dari masyarakat Maasing kepada
Baznas Sulut untuk mendapatkan bantuan tersebut ?

3.

Bagaimana peran Baznas Sulut dalam mengembangkan perekonomian
masyarakat di kelurahan Maasing ?

4.

Bantuan dari Baznas Sulut yang diberikan kepada masyarakat di kelurahan
Maasing sebanyak berapa ?

5.

Apakah Baznas Sulut memberikan bantuan modal kepada masyarakat
Maasing, di dalamnya ada perjanjian kerja sama atau tidak antara pihak
Baznas Sulut dengan masyarakat Maasing ?

6.

Bantuan yang di berikan oleh Baznas Sulut di dalamnya apakah ada
pengembalian modal kembali untuk Baznas Sulut atau tidak ?

WAWANCARA KEPADA MASYARAK AT
1.

Apakah Baznas Sulut pernah memberikan bantuan modal kepada masyarakat
Maasing?

2.

Apakah sebelumnya Baznas Sulut memberikan modal usaha kepada
masyarakat maasing sebelumnya berjualan apa atau pekerjaan sebelumnya
apa ?

3.

Apakah perekonomian dari masyarakat kelurahan Maasing itu berkembang
atau tidak dengan adanya konstribusi Baznas Sulut pada masyarakat di
kelurahan Maasing ?

4.

Baznas Sulut memberikan modal usaha kepada masyarakat Maasing atau
kepada bapak/ibu sejak kapan dan berapa kali Baznas Sulut memberikan
bantuan tersebut ?

5.

Dengan adanya bantuan dari Baznas Sulut tersebut bapak/ibu akan
menggunakan bantuan tersebut untuk apa ?

6.

Dan bantuan dari Baznas Sulut tersebut di peroleh untuk apa , apakah untuk
usaha atau mungkin dari usaha itu untuk kepentingan anak-anak sekolah dan
sebagainya ?

7.

Apakah BAZNAS Sulut pernah mengevaluasi aktifitas dari pada bantuan itu
yang di berikan kepada masyarakat Maasing ?

8.

Bagaimana cara kerja dari sepuluh orang itu di rumah makan dan pendapatan
setiap hari berapa dan bagaimana cara bagi hasilnya untuk sepuluh orang
yang mendapatkan bantuan dari Baznas Sulut ?

9.

Apakah tempat yang dipakai bapak/ibu yang dijadikan tempat usaha adalah
milik sendiri atau disewa ?

10. Bagaimana dampak dari pengahasilan itu untuk pengembangan usaha
kedepan ?
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