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ABSTRAK 

 

Pengelola zakat atau yang sering disebut dengan amil, merupakan badan/ 

lembaga atau perorangan yang mengurusi zakat dari mengumpulkan, mengelola, 

sampai menyalurkannya pada yang berhak (mustahik). Akan tetapi tidak semua 

orang bisa dikatakan sebagai amil atau pengurus zakat. Amil hendaknya 

mempunyai kriteria khusus atau unsur-unsur kualifikasi agar seseorang dapat 

dikatakan sebagai amil, diantaranya seperti: muslim, jujur, amanah, paham 

tentang hukum-hukum zakat dan masih banyak lainnya. Amil juga mempunyai 

peranan yang sangat penting di masyarakat, kaitannya dengan mensejahterakan 

kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan dari uraian tersebut, menarik kiranya penulis untuk 

melakukan penelitian terhadap peranana amil selama ini di masyarakat. Melalui 

penelitian ini penyusun ingin menganalisa bagaimana aplikasi peranan amil di 

lapangan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang berada di 

jalan Veteran Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan 

pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu 

sesuai atau tidak dengan norma-norma yang berlaku, dengan cara peneliti turun 

langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara untuk selanjutnya dibahas apakah 

sejalan dengan norma-norma hukum zakat atau tidak.  

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa peranan yang dilakukan 

Rumah Zakat selama ini sudah baik, namun kurang maksimal dalam 

penerapannya. Rumah Zakat banyak melakukan kegiatan dan program-

programnya di daerah kota (“daerah yang sering terlihat mata”). Padahal 

peranannya di daerah-daerah terpencil justru lebih sangat dibutuhkan, karena 

minimnya sumber daya yang ada. Rumah Zakat juga harus menentukan statusnya 

apakah sebagai amil zakat atau sebagai panitia zakat. Jika Rumah Zakat bertindak 

sebagai amil maka ia mendapatkan hak bagiannya diambilkan dari zakat yang 

terkumpul. Akan tetapi jika sebagai panitia zakat, maka ia mendapatkan bagian 

haknya diambilkan dari shadaqah lain. 

Dalam hal ini Rumah Zakat disarankan untuk bertindak sebagai panitia 

zakat, dengan mendapatkan bagian haknya diambilkan dari shadaqah lain. Hal ini 

akan lebih memaksimalkan pentasyarufan zakat yang ada kepada yang lebih 

membutuhkan, serta juga untuk menghindarkan prasangka buruk masyarakat 

terhadap amil di Rumah Zakat. 
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MOTTO 

 

Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, 

jauh tak terjangkau oleh bukti 

 

 

“Lakukan apa, selagi kita mampu dan bisa” 

 

*Taufik Gunawan* 
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PERSEMBAHAN 

 

Semua yang kudapat selama ini 

hanya karena Ridha & Do’a Restu-Mu 

Dari orang-orang yang selalu mencintai dan menyanyangiku, 

Maka dengan segala kerendahan hati, 

Kupersembahkan … Karya Ini, 

 

Kepada: 

 

Rabbi tercinta, 

yang paling mengerti aku, 

kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku. 

 

Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, 

karena cinta dan kasihsayang kalianlah, aku bisa menjadi manusia 

yang bermanfaat. 

 

Keluarga dan saudara-saudaraku, 

Hanya dengan do’a dan ketulusan kalianlah, 

aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini. 

 

Kepada sahabat dan seluruh teman-temanku, 

Hanya dengan motifasi dan dukungan kalianlah aku bisa terus 

semangat. 

 

Serta, para guru yang ada di dunia ini, 

kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati 

kami. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 
 

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 
 

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ditulis Karāmah al-auliyā‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 ditulis Zakāh al-fiṭri 
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D. Vokal pendek  
 

___ 

 
___ 

 
___ 

 

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 
fathah + ya‟ mati 

 
kasrah + ya‟ mati 

 
dammah + wawu mati 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

 
F. Vokal rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 
fathah + wawu mati 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 
 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 

 

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 
 

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 

 
 

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūḍ 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya selalu 

membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Akan tetapi dalam 

perkembangan, hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan 

dihadapkan pada masalah yang mengharuskan dirinya untuk mengantisipasi masalah 

tersebut. Masalah yang dihadapi manusia ini adalah bagaimana agar manusia dapat 

mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang 

bisa menjamin mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terhindar dari 

kemiskinan. 

 Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia dan jauh 

sejarah, semenjak zaman lampau. Beralasan sekali bila mengatakan bahwa 

kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang 

yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu 

perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan 

mereka dari kemiskinan dan kepapaan atau paling kurang meringankan nasib yang 

mereka derita tersebut. Akan tetapi situasi yang dihadapi oleh orang-orang miskin 

pada kenyataanya tidak memungkinkan maksud itu tercapai dan hal itu sudah 
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merupakan noda hitam yang mengotori muka umat manusia, dimana masyarakat 

tidak tersentuh lagi oleh nasihat dan perintah yang ada. 

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan 

manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan 

manusia dengan manusia. Manusia yang berperan sebagai pemimpin dimuka bumi 

ini, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara berinteraksi 

antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia 

senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya 

makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dengan adanya berbagai macam 

kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara 

sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan. Kebersamaan antara  

beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat, walaupun berbeda 

sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkannya. 

Sekian banyak pengetahuan diperoleh melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat 

istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material betapapun 

seseorang memiliki kepandaian, namun hasil yang diperolehnya, disadari maupun 

tidak, adalah berkat bantuan dari pihak-pihak lain. Begitu juga dengan yang lainnya 

bahwa disadari produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan 

pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. 
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Dalam menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di 

dunia maupun di akhirat, Islam mengatur hubungan antar manusia tersebut dalam 

aturan ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur‟an dan al-Hadis, yang menekankan 

kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Tujuan dalam membentuk aturan 

ekonomi adalah untuk membantu dan mengembangkan tingkat produktivitas dalam 

masyarakat. 

Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan 

demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari 

perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi 

kehidupan mereka. Melalui zakat, orang yang mampu, memberikan hartanya kepada 

orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum dhu‟afa dan 

lain sebagainya. 

Zakat merupakan ibadah malīyah ijtima’īyah
1
 dan merupakan salah satu dari 

lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari‟at 

Islam. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

2
 

                                                           
1
 Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan. 

 
2
 At-Taubah (9): 103. 
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Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini 

tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat 

membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela 

terhadap harta, seperti rakus dan kikir.
3
 Selain itu zakat juga merupakan rukun Islam 

yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa 

pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari 

kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat 

secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau 

melaksanakannya. 

Berbicara tentang zakat yang terpenting dan yang tidak boleh dilupakan 

adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana 

tersebut. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya maka bukan mustahil 

delapan ashnaf mustahik akan menjadi baik. Akan tetapi jika amil zakat tidak baik, 

sulit diharapkan delapan ashnaf mustahik akan menjadi baik. Disinilah letak peran 

krusial lembaga amil zakat. Selain itu pemerintah juga harus mendorong peran serta 

masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas 

prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama 

No.581 Tahun 1999, bahwa pemerintah mengukuhkan, membina, dan melindungi 

lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria berikut: 

                                                           
3
 Abu Ja‟far Muhammad, Tafsir Ath-Thabari: penerjemah Anshari Taslim dkk (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2009), hlm. 203. 
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1. Berbadan hukum 

2. Memiliki program kerja 

3. Memiliki pembukuan 

4. Bersedia untuk diaudit 

5. Memiliki data muzaki dan mustahik.
4
 

Dalam hal ini pastinya amil mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

sendiri, maka dari sinilah judul skripsi ini diambil sejalan dengan timbulnya 

pertanyaan tentang peranan amil, sehingga penulis dalam hal ini mengangkat tema 

tentang “Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat cabang Yogyakarta dalam Perspektif 

Hukum Islam”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, 

maka perlu dirumuskan pokok masalah yang diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana unsur-unsur kualifikasi amil di Rumah Zakat? 

2. Bagaimana peranan amil zakat selama ini di Rumah Zakat, terkait dengan 

tugas dan fungsinya, jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
4
 Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2003, hlm. 23. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana Rumah Zakat dalam menetapkan unsur-unsur 

kualifikasi amil. 

2. Untuk mendiskripsikan sejauh mana peranan amil di Rumah Zakat 

Yogyakarta selama ini, terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Kegunaan Penelitian: 

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu 

pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer 

yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi lembaga pengelola zakat di 

Rumah Zakat cabang Yogyakarta. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai zakat secara umum dalam literatur keislaman sudah 

cukup banyak. Beberapa diantaranya banyak yang mengkaji pandangan/ studi 

pemikiran tentang zakat dan aspek-aspek yang terkait dengan zakat itu sendiri. Akan 

tetapi pembahasan khusus mengenai peranan amil zakat di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta ditinjau dalam perspektif hukum Islam yang diharapkan dapat 

mendukung tercapainya potensi zakat secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi 

umat yang masih jauh dari harapan, kalaupun ada hanya sebatas pembahasan secara 

teoritis dan general. 

Dalam bukunya Didin Hafidhudin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, 

menerangkan pendapat ulama tentang amil: 
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1. Imam Nawawi berpendapat, jika seorang amil tidak dapat melakukan 

tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat dan tugas lainnya, maka 

petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan. 

2. Asy-Syaibani berpendapat, yang termasuk kategori amil adalah pencatat, 

petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntan zakat, dan 

bendaharawan. 

3. Mardawi berpendapat, bahkan pada pekerjaan yang sifatnya operasional 

seperti sopir, security
5
 dan lain-lain.

6
 

Dalam hal ini pembahasan skripsi tentang zakat yang ditemukan adalah 

skripsi dari Hermin Sukawati (2005) yang mengangkat judul tentang “Pengelolaan 

Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan 

Masyarakat”. Dalam skripsi tersebut diungkapkan dari mulai pengumpulan zakat, 

yakni diperoleh melalui infak dan shadaqah para pegawai dari berbagai dinas/ instansi 

pemerintah maupun swasta yang berada dalam lingkup kewenangannya.
7
 

Berbeda dengan BAZNAS
8
 yang ada di tingkat Kota, yang mana 

pengumpulan dana zakat diperoleh dari potongan gaji PNS
9
 yang sudah disetujui oleh 

                                                           
5
  Petugas yang ditugasi mengamankan seluruh aset-aset yang ada. 

 
6
 Didin Hafidhudin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2007), hlm. 177. 

 
7
 Hermin Sukawati, Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab.Bantul, Skripsi tidak diterbitkan, 

Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005. 

 
8
 Nama lain dari BAZ yang dulunya BAZDA diganti menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat 

Nasional) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.  

 
9
  PNS, merupakan kepanjangan dari Pegawai Negeri Sipil. 
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tiap Kepalanya.
10

 Berbeda lagi dengan BAZNAS yang ada di Propinsi, yang 

pengumpulan dana zakatnya melalui gaji PNS yang ada di tingkat Propinsi, selain 

guru SD, SMP, dan SMA. 

Skripsi Imam Syarjito (2003) yang telah mengangkat tulisannya yang berjudul 

“Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Skripsi ini banyak mengupas tentang 

tujuan dan kegunaan zakat itu sendiri serta menjelaskan tentang konsep zakat dalam 

memberdayakan kesejahteraan umat.
11

 

Pemikiran Yusuf Qardawi tentang zakat pun yang dikaji oleh M.Tafta Zani 

(2003) dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Sabilillah sebagai Mustahik Zakat” 

tidak luput dari pembahasan. Dalam skripsinya ini banyak membahas tentang konsep 

sabilillah sebagai mustahik zakat dan metode istinbat yang dipakai al-Qardawi dalam 

berijtihad serta relevansinya.
12

 

Dalam bukunya Yusuf Qardawi yang berjudul Hukum Zakat, menjelaskan 

lebih rinci lagi tentang sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir dan miskin 

yakni amil. Di dalam buku ini dijelaskan amil boleh mengambil sebagian dari harta 

zakat untuk upah bagi mereka.
13

 

                                                           
10

 Wawancara dengan Subari, pegawai BAZNAS Kota Yogyakarta, di kantornya tanggal 1 

November 2012. 

 
11

 Imam Syarjito, Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Skripsi tidak diterbitkan, 

Yogyakarta : IAIN, 2003. 

 
12

 M. Tafta Zani, Konsep Sabilillah sebagai Mustahik Zakat Studi Analisis atas Pemikiran 

Yusuf al-Qardawi, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003. 

 
13

  Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka 

Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 545. 
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E. Kerangka Teoretik 

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

tuntunan dalam Islam.
14

 Istilah lain yang erat kaitannya dengan zakat yakni muzaki 

dan mustahik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik 

adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik sendiri terdiri dari delapan 

ashnaf. Sebagaimana firman Allah SWT: 

15
 

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat 

(mustahik)  zakat ada 8 (delapan) golongan, yakni: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, 

sabilillah, dan ibnu sabil.
 16

 Adapun pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas 

salah satu diantara delapan ashnaf tersebut, yakni amil. 

 Amil berasal dari bahasa Arab dari kata ‘āmila ya’malu yang berarti bekerja. 

Berarti amil adalah orang yang bekerja, sedangkan amil zakat adalah mereka yang 

mengerjakan segala kegiatan urusan zakat. Di Indonesia  sendiri amil memiliki arti 

                                                           
14

  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat. 

 
15

 At-Taubah (9) : 60. 

 
16

 Abu Ja‟far Muhammad, Tafsir Ath-Thabari; penerjemah Anshari Taslim dkk (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2009), hlm. 874. 
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orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk 

mengurusi pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
17

 

Di dalam Undang-Undang juga disebutkan amil merupakan pengelola zakat 

yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
18

 

 Di Indonesia, organisasi yang menangani tentang zakat adalah Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ 

merupakan badan atau lembaga yang melayani penerimaan dan penyaluran zakat dari 

muzaki ke mustahik. BAZNAS merupakan badan amil zakat yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001.
19

 

BAZNAS atau yang selanjutnya disebut Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga 

yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
20

 Didalam undang-undang 

Nomor 23 tahun 2011dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan 

bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah 

dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan 

kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat. 

Lembaga Amil Zakat atau yang sering disebut LAZ, merupakan lembaga amil 

zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai 

                                                           
17

  Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 

hlm. 95. 
18

  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat. 

 
19

  Profil BAZNAS, www.google.com, diakses tanggal 7 Mei 2013. 

 
20

  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat. 

http://www.google.com/
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organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya, yang memiliki tugas 

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
21

 Pembentukan 

LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan 

memenuhi persyaratan paling sedikit: 

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang 

pendidikan, dakwah, dan sosial 

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum 

3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS 

4. Memiliki pengawas syariat 

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya 

6. Bersifat nirlaba
22

 

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat 

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
23

 

LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh BAZNAS secara berkala. 

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan 

tujuan kelembagaan. Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin 

dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan 

                                                           
21

  Ibid. 

 
22

  Bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. 

 
23

  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 18 Tentang Pengelolaan Zakat. 
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prinsip syariat, lebih-lebih dengan lembaga atau badan zakat. Sebagai bagian dari 

ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan 

nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada 

prinsip-prinsip syariat: 

Dalam pengelolaan zakat, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

1. Memudahkan muzaki menunaikan kewajiban berzakat, sehingga 

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan 

ibadah zakat. 

2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahik yang berhak 

menerimanya 

3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri 

4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.
24

 

 Pengurus zakat termasuk pekerjaan mulia yang diridhai Allah SWT, sebab 

pekerjaan ini termasuk dalam usaha membumikan syari‟at Islam yang rahmatan lil 

‘ālamīn. Oleh sebab itu hendaknya pekerjaan baik ini dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh, agar buah yang dihasilkan nantinya juga baik. Pengurus zakat yang berhak 

menerima haknya adalah seorang amil yang mendedikasikan dirinya untuk 

kemaslahatan zakat, dari mengumpulkannya, menyimpannya, mencatatnya, 

menghitungnya, dan menyalurkannya. 

                                                           
24

  Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen zakat..., hlm. 99. 
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 Dalam bukunya Fakhruddin Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Islam 

telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, 

pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut: 

1. Muslim, karena pekerjaan ini termasuk perkara syari‟at Islam yang harus juga 

diurusi oleh muslim juga 

2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap 

bertanggung jawab mengurusi umat 

3. Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga atau menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat 

4. Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya sehingga ia dapat 

mensosialisasikan dan mengerjakannya dengan baik 

5. Dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.
25

 

Berbeda dengan teorinya Yusuf Qardawi, yang menerangkan persyaratan bagi 

seorang „amil itu ada delapan, yakni: 

1. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum 

muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka 

2. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang dewasa yang 

sehat akal fikirannya 

3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena diamanati harta kaum 

muslimin 

4. Memahami hukum-hukum zakat 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 101. 
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5. Kemampuan untuk melaksanakan dan sanggup memikul tugas itu 

6. Bukan dari kerabat Nabi 

7. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu adalah laki-laki 

8. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu orang merdeka bukan seorang 

hamba.
26

 

 Mengenai jumlah zakat yang berhak diterima oleh amil imam Syafi‟i 

berpendapat bahwa dapat diambil hanya seperdelapan dari jumah zakat yang 

dikumpulkan, dan jika ganjarannya lebih dari itu dapat diambil dari sumber lain 

selain zakat, karena beliau menselaraskan jumlah yang diperoleh oleh para ashnaf  

yang delapan . Sementara imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan 

dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik yaitu tidak diambil dari zakat 

yang terkumpul tetapi dari kas negara. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu 

diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam naṣ ṣ  Qur‟an, 

meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan.
27

 

 Tugas utama amilin adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat, adapun 

tugas-tugas lainnya adalah merupakan turunan dari tugas utama di atas, seperti tugas 

pencatatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan sebagainya. Adapun tugas amilin di era 

modern sekarang ini adalah: 

                                                           
26

  Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., hlm. 551. 

 
27

  Ibid., hlm. 10. 
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1. Sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum 

zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut 

mustahik. 

2. Mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari‟ah.
28

 

 Zakat merupakan kewajiban agama, maka sudah sepantasnya pihak pengelola 

zakat senantiasa memiliki paradigma bahwa apa yang mereka kerjakan adalah suatu 

bentuk ibadah. 

 Selanjutnya untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat perlu menerapkan 

mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat 

merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Jika dikelola dengan asal-asalan 

tanpa manajemen yang profesional, maka bisa terjadi salah urus yang berakibat pada 

salah prosedur secara keuangan maupun secara syari‟at. 

Dalam mencapai profesionalisme kerjanya, salah satu upaya yang penting 

dilakukan lembaga zakat adalah dengan mengikuti program sertifikasi manajemen 

mutu. Tujuannya agar seluruh kegiatan lembaga zakat dapat dipertanggung jawabkan 

dan berjalan akuntabel dan transparan berdasarkan standar internasional. 

 Adapun untuk mengukur profesionalisme lembaga zakat apakah lembaga 

tersebut dapat menerapkan empat prinsip dasar manajemen ataukah tidak. Keempat 

prinsip tersebut adalah: 

                                                           
28

  Umrotul Khasanah, Manajemen zakat modern (Malang: UIN–Maliki Press, 2010), hlm. 56. 
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1. Keterbukaan atau transparansi. Prinsip ini sangat penting bagi lembaga amil 

zakat karena lembaga tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, juga terkait 

dengan Tuhan. 

2. Penerapan prinsip pendataan yang rapi dan terencana. Pencatatan administrasi 

keuangan yang rapi dan terencana sangat penting bagi lembaga amil zakat. 

Terutama pemisahan antara pemasukan dan pengeluaran dana zakat. Saat ini 

sebagian besar lembaga zakat belum menerapkan pencatatan administrasi rapi 

dan terencana secara disiplin. 

3. Penerapan pengelolaan berbasis pelayanan kepada masyarakat (service 

based). Hal tersebut terkait dengan pelayanan yang diberikan bagi pembayar 

(muzaki), penerima (mustahik) dan masyarakat luas. Prinsip ini menjadi 

penting karena lembaga zakat bertugas melayani umat dan melayani Tuhan 

karena diberi kepercayaan. 

4. Prinsip keempat berkaitan erat dengan prinsip kedua. Prinsip tersebut adalah 

pentingnya menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Usai 

dicatat secara rapih dan terencana, data keuangan lembaga zakat hendaknya 

diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat 

umum. Sebagaimana perusahaan pengelolaan keuangan lembaga zakat juga 

penting untuk diaudit dan dipublikasi. Hal itu untuk  mencegah terjadinya 
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penyimpangan dalam hal alokasi dan penggunan dana zakat, dengan demikian 

tingkat kepercayan masyarakat semakin meningkat dan terjaga.
29

 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sangat penting bagi 

lembaga zakat. Sebab dengan adanya PSAK pertanggung jawaban publik dan 

akuntabilitas lembaga zakat dapat dilihat. Permasalahannya adalah hingga saat ini 

lembaga zakat memiliki sistem pencatatan berbeda sehingga dapat mempersulit 

proses audit lembaga itu sendiri. Untuk penyusunan sebuah PSAK harus ada syarat-

syaratnya, pertama adanya transaksi unik
30

. Dana zakat merupakan dana amanah 

yang dibayarkan masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik, maka dana tersebut 

harus dilaporkan secara jelas. Kedua, transaksi unik tersebut terjadi tidak hanya di 

satu lembaga, melainkan lebih dari satu lembaga. Syarat terakhirnya adalah lembaga 

itu terus ada hingga jangka waktu lama. 

 Dalam hal ini amil ditekankan untuk lebih teliti agar mampu mengelola zakat, 

selain amanah juga harus profesional dan meyakinkan untuk menjemput bola serta 

mengidentifikasi muzaki. Pada titik inilah peran amil harus dianggap sebagai sebuah 

pilihan profesional yang harus disertai niat lillahi ta’āla. Alih-alih semua kegiatan 

yang dilakukan dapat menghidupi keluarga juga bisa melaksanakan syari‟ah, 

membantu para muzaki dan fakir miskin. Jadi amil tidak bisa menjadi kerja 

sampingan, maka sudah selayaknya amil berhak mendapatkan bagian dari zakat. 

                                                           
29

  Ibid. 

  
30

  Transaksi yang belum diakomodasi oleh PSAK yang ada. 
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Sebaliknya jika amil dianggap kerja sampingan, maka pengelolaan zakat tidak akan 

pernah bisa berkembang. 

 Jika dilihat dari sisi tugas dan tanggung jawab yang diemban amil memiliki 

dua pemahaman. Pertama, amil hanya sebagai agen yang fungsi utamanya hanya 

menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan yang diminta oleh muzaki, sistem 

peraturan yang ada. Kedua amil sebagai pengelola zakat, maka disini amil dituntut 

untuk lebih aktif, menjemput bola dan mengembangkannya. Jadi amil disini  

mempunyai tugas menghimpun, mengelola, dan menginvestasikannya untuk para 

mustahik. Berdasarkan definisi pertama, amil relatif pasif, sedang yang kedua amil 

dituntut untuk mempunyai sikap proaktif. 

 Berbeda dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang tugas dan 

fungsi amil adalah sebagai berikut: 

Tugas pokok amil: 

1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan 

shadaqah sesuai dengan fungsi  tujuannya 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, amil bersifat obyektif dan transparan. 

Fungsi amil: 

1. Penyusunan program kerja 

2. Pengumpulan segala macam zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat 

termasuk para pegawai negri 

3. Pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan 

hukumnya 
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4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran 

menunaikan ibadah zakat, infak, dan shadaqah 

5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infak, dan shadaqah agar lebih produktif dan 

terarah 

6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infak, 

dan shadaqah yang dilaksanakan oleh amil 

7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah 

dan Lembaga Amil Zakat yang lain 

8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, 

dan shadaqah 

9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tanggaan 

dan sumber daya manusia.
31

 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat 

terealisir dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka dibutuhkan metode 

penelitian yang jelas sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk 

dimengerti dan dipahami. 

 Adapun metode yang digunakan adalah: 

1. Jenis penelitian 

                                                           
31

 Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 120 tahun 2002 BAB II Pasal 3, dan 4 

www.google.com, diakses tanggal 16 Februari 2013.                             

http://www.google.com/
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 Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian lapangan 

(Field Research), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara 

intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan 

dilokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data primer yang berkaitan 

dengan pengelola zakat, lebih tepatnya lagi amil zakat di Rumah Zakat 

Yogyakarta. 

2. Sifat penelitian 

 Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah preskriptif 

analitik yaitu melihat permasalahan yang ada di Rumah Zakat terkait dengan siapa 

saja yang menjadi amil di Rumah Zakat berdasarkan kualifikasi unsur-unsur amil 

dan bagaimana peranan amil selama ini, terkait dengan tugas dan fungsinya jika 

ditinjau secara perspektif hukum Islam, untuk selanjutnya di analisis dengan teori-

teori zakat yang ada, untuk kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah 

sudah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum Islam. 

3. Pendekatan masalah 

 Pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian skripsi ini 

mengunakan pendekatan normatif, yakni menggunakan ushul fikih. Mendekati 

masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma-norma 

yang berlaku, disamping itu untuk menyederhanakan masalah yang terjadi yang 

bertolok ukur pada penggunaan hukum Islam. 

4. Sumber data 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Rumah Zakat di 

Yogyakarta dan para pihak yang menjadi amil di Rumah Zakat tersebut, 

yang mengetahui dan memahami proses sejauh mana pengelolaan zakat 

tersebut. Serta para tokoh ulama setempat yang memahami masalah tentang 

zakat. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi 

secara langsung di Rumah Zakat Yogyakarta. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, dan buku-buku 

serta sumber-sumber pendukung lainnya. 

5. Teknik pengumpulan data 

 Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid menggunakan 

metode penelitian kualitatif  yaitu dengan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, diantaranya: 

a. Observasi 

Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Rumah Zakat 

Yogyakarta, karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan 

mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan yang sebenarnya.
32

 

b. Wawancara 

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan terhadap amil zakat di 

                                                           
32

 Lexy J.Meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-23 (Bandung: Raja Resdakarya, 

2007), hlm. 174. 
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Rumah Zakat. Wawancara tersebut dilakukan kepada amil zakat di Rumah 

Zakat serta untuk lebih mendalam, wawancara tersebut juga akan dilakukan 

terhadap beberapa akademisi atau pengamat masalah zakat yang kompeten 

dan sesuai dengan bidang yang penulis teliti. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi, yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang 

diperoleh dari Rumah Zakat di Yogyakarta dengan cara pengumpulan 

dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

6. Analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
33

, dalam desain 

seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga 

maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Cara 

berfikir yang digunakan adalah induktif, yaitu yang berangkat dari faktor-faktor 

yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menilai hukum dari 

objek penelitian yang diteliti.
34

 

 Dalam menganalis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang 

diperoleh di lapangan. Dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang 

                                                           
33

  Ibid., hlm. 3. 

 
34

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Fisikologi UGM, 1984), hlm. 142. 



23 
 

berkaitan dengan penelitian, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat 

digeneralisir. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam mempermudah skripsi ini dalam memahami, penyusun membagi 

skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika 

pembahasan terdiri dari lima bab. 

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan 

mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, 

setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari 

penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait 

dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, 

merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum tentang amil, zakat, serta 

peran dan tanggung jawab amil zakat. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang Rumah Zakat cabang Yogyakarta, dan 

peranan amil zakat di Rumah Zakat, serta menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari 

amil zakat di Rumah Zakat cabang Yogyakarta. 

Bab keempat, menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap amil zakat 

di Rumah Zakat serta analisa kemaslahatan dari pengelolaan amil tersebut. 
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Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran, yang 

merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran 

yang dianggap perlu untuk pengembangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Zakat disamping sebagai suatu ibadah yang difardhukan, juga merupakan 

refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan institusi jaminan sosial dalam rangka 

mengurangi angka kemiskinan. Jika selama ini kemiskinan masih relatif banyak, 

hal itu disebabkan karena kesempatan- kesempatan berproduksi dan berusaha 

tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi. 

Unsur-unsur kualifikasi amil yang diterapkan Rumah Zakat sudah sesuai 

dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Muhammad Rasyid Ridha, ketika 

menafsirkan ayat 60 surat At-taubah menjelaskan apa yang dimaksud amil zakat 

adalah, mereka yang ditugaskan oleh Imam/ pemerintah atau yang mewakilinya, 

untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai Aljubaat
1
, serta 

menyimpan/ memeliharanya yang dinamai Alhazanah
2
/ bendaharawan, temasuk 

pula para pengembala, petugas administrasi, mereka semua harus terdiri dari 

orang muslim.
3
 

Hanya saja disini Rumah Zakat diminta untuk lebih tegas lagi dalam 

mendedikasikan diri mereka sebagai amil zakat atau sebagai panitia zakat. Jika 

amil zakat, berarti mereka mendapatkan bagian haknya diambil dari zakat 

                                                           
1
  Aljubaat adalah nama lain dari amil yang bertugas melaksanakan pengumpulan zakat. 

 
2
  Alhazanah nama lain dari amil yang bertugas menyimpan/ memelihara zakat. 

 
3
 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Almanaar, Jilid 10 (Mesir: Percetakan Almanaar, 

1368 H), hlm. 513.  
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tersebut. Akan tetapi jika sebagai panitia zakat, berarti mereka mendapatkan 

bagian haknya bukan dari zakat tersebut, melainkan diambilkan dari shadaqah 

lain. Maksudnya ada akad tersendiri dari muzaki ketika memberikan 

shadaqahnya, bukan untuk golongan delapan ashnaf melainkan khusus untuk para 

pengelola zakat tersebut. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan pentasyarufan 

zakat di Indonesia yang cukup besar ini, agar dapat tersalurkan dengan maksimal 

kepada yang lebih membutuhkan, serta untuk menghindari prasangka buruk dari 

masyarakat kepada Rumah Zakat, bahwasanya para pengelola zakat di Rumah 

Zakat hanya menggunakan dana zakat untuk fasilitas-fasilitas yang ada dan untuk 

membayar gaji para amil. 

Dengan hal ini manfaat nantinya, masyarakat akan merasa lebih puas dan 

percaya, kalau zakat yang mereka keluarkan selama ini tidak hanya digunakan 

untuk pengadaan fasilitas-fasilitas yang ada dan gaji para amil, melainkan sudah 

tersalurkan dengan maksimal ke delapan ashnaf, terlebih kepada mereka yang 

lebih membutuhkan. 

Lembaga amil Rumah Zakat selama ini sudah bekerja dengan baik dalam 

menjalankan tugasnya menurut hukum Islam. Akan tetapi kurang maksimal dalam 

penerapannya. Maksudnya visi dan persepsi sebagian masyarakat tentang konsep 

teoretik zakat belum akurat sehingga dalam penerapan konsep operasionalnya 

tampak belum konsisten dengan fungsi, dan tujuan zakat. Sehingga ada sebagian 

besar masyarakat yang belum mengenal akan pentingnya sadar zakat. Persepsi di 

masyarakat seperti ini harus dihilangkan agar potensi perolehan zakat di Indonesia 

yang cukup besar mencapai 1 triliun ini dapat terwujud. 
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Lembaga amil Rumah Zakat juga kurang proaktif dalam menjalankan 

peranannya menyalurkan zakat, terlebih ke daerah-daerah pelosok terpencil. 

Peranannya terhadap warga kurang mampu yang tempatnya berada di daerah 

pelosok diharapkan sekali bisa membantu hal-hal yang mereka butuhkan, yang 

harus dibenahi baik secara sosial maupun spiritual. Jika dilihat selama ini kegiatan 

dan program-program yang dilakukan Rumah Zakat kebanyakan hanya berada di 

daerah kota atau daerah pinggiran yang “terlihat mata”. Padahal di daerah pelosok 

yang jauh dari “pandangan mata”, masih sangat membutuhkan sekali penyuluhan-

penyuluhan atau pun pendampingan dari Rumah Zakat, yang notabenenya semua 

itu termasuk program mereka. 

 

B. Saran 

1. Hak untuk para amil/ pengelola zakat lebih baik kalau diambilkan dari 

shadaqah lain untuk lebih memaksimalkan pentasyarufan zakat yang ada, 

serta untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat. 

2. Perlu penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya akad pemberian 

shadaqah dari muzaki khusus untuk para pengelola zakat, bukan untuk 

delapan golongan ashnaf. 

3. Lembaga amil Rumah Zakat diminta untuk lebih giat bekerja keras lagi 

dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kemasyarakat akan 

pentingnya sadar zakat. Agar dapat memahami lebih menyeluruh kesemua 

kalangan baik atas maupun bawah.  
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4. Rumah Zakat diminta untuk lebih “mengembangkan sayapnya” lagi dalam 

menjalankan peranannya sebagai amil zakat terlebih di daerah pelosok 

terpencil. 

5. Karena dana zakat merupakan amanah dari muzaki yang diberikan kepada 

amil untuk dapat mengelola dan menyalurkan zakatnya kepada yang 

berhak, sehingga amil diminta harus berperan lebih aktif lagi dalam semua 

hal, karena kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



TERJEMAHAN 

BAB Halaman  Foot Note Terjemahan 

I 3 2 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendo'alah untuk 

mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 9 13 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 

II 27 9 Dari Abu Humaid As-Sa’idi RA, dia berkata, 

“Rasulullah SAW menunjuk seorang laki-laki 

dari bani Asad untuk mengumpulkan sedekah 

(zakat) bani Sulaim, laki-laki itu biasa 

dipanggil Ibnu Lutbiah. Ketika ia kembali, 

maka (beliau) memeriksa dan menghitungnya.” 

 31 16 Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan 

negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah 

orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan". 

IV 61 2 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 

orang miskin yang meminta dan orang miskin 

yang tidak mendapat bagian. 

 



PROFIL BIOGRAFI ULAMA 

 

1. PROFIL BIOGRAFI IMAM HANAFI 

 

Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Nu‟man bin 

Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa 

remajanya, beliau telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu, 

walaupun beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau menjauhi 

hidup mewah. Disamping menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu 

tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah. Imam Hanafi adalah seorang 

hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak 

diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata 

demi mengharapkan keridhaan Allah SWT. 

 

2. PROFIL BIOGRAFI IMAM MALIK 

 

Imam malik dilahirkan di kota Madinah al Munawwaroh pada 

tahun 93 Hijriah (ada juga pendapat lain bahwa beliau lahir pada 90H, 

94H dan 95H) dengan nama lengkapnya Abu abdullah Malik bin Anas bin 

Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr 

bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik menerima hadist dari 900 orang 

(guru), 300 dari golongan Tabi‟in dan 600 dari tabi‟in tabi‟in, ia 

meriwayatkan hadits bersumber dari Nu‟main al Mujmir, Zaib bin Aslam, 

Nafi‟, Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa‟id al Maqburi dan 

Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as 

Sahmi al Anshari. 

 

3. PROFIL BIOGRAFI IMAM SYAFI'I 

 

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tapi ada 

pendapat lain bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Imam Syafi'i 

http://adf.ly/2352108/http%3A%2F%2Fblogapaitu.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fprofil-biografi-imam-hanafi.html
http://blogapaitu.blogspot.com/2011/12/profil-biografi-imam-malik.html
http://blogapaitu.blogspot.com/2011/12/profil-biografi-imam-syafii.html


merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani 

Muththalib dan nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Perubahan 

perjalanan hidup sejarah Imam Syafi'i dimulai sejak wafat ayahnya, sang 

ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi‟i cepat menghafal 

syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Kemudian beliau berguru fiqh 

kepada Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi 

fatwa ketika masih berusia 15 tahun. 

 

4. PROFIL BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HAMBAL 

 

Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. 

Beliau lahir pada bulan Rabi‟ul Awwal tahun 164 Hijriyah di Baghdad. 

Imam Ahmad bin Hambal menghafal Al Qur‟an pada usia 15 tahun, beliau 

juga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Imam ahmad bin 

hambal mempunyai hafalan yang kuat, bahkan beliau hafal satu juta 

hadits. Banyak pujian dari para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal, 

seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi‟i bahwa “Ahmad bin Hambal 

imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam 

dalam bahasa, Imam dalam Al Qur‟an, Imam dalam kefaqiran, Imam 

dalam kezuhudan, Imam dalam wara‟ dan Imam dalam Sunnah”. 

 

 

5. PROFIL BIOGRAFI WAHBAH AL ZUHAILI 

 

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama ahli fiqih asal Suriah 

(Syria) yang saat ini sangat populer. Mungkin sebanding popularitasnya 

dengan Yusuf Qaradawi. Salah satu magnum opus atau karya 

monumentalnya adalah kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Lahir 6 

Maret 1932 M/1351 H, tempat lahir dan tanggal lahir desa Dir Athiyah, 

Qalmun, Damaskus, Syria (Suriah), nama ayahnya Musthafa az-Zuhaili, 

http://blogapaitu.blogspot.com/2012/01/biografi-imam-ahmad-bin-hambal.html


Pendidikan fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, S1 

Takhasus Pendidikan Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar tahun 

1957, S1 Fakultas Syari‟ah Universitas „Ain Syam tahun 1957, S2 

Universitas Kairo (Cairo University) dengan disertasi al-Zira‟i fi as-

Siyasah as-Syar‟iyyah wa al-Fiqh al-Islami, S3 1963 dengan disertasi 

Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Isalmi” 

 

6. PROFIL BIOGRAFI YUSUF QARADHAWI 

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah 

al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya 

adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi 

merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka 

berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah 

mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di 

Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke 

Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga akhirnya beliau 

menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar 

doktor di Universitas al-Azhar, Kairo. 





















































Dokumentasi Kegiatan di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran zakat dari muzaki ke amil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan konsultasi di Rumah Zakat 

melalui Customer Service Point (CSP) 

dan Teller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan penyuluhan kepada warga 

oleh Rumah Zakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara kepada amil di Rumah 

Zakat 
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