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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan

pembangunan. Sudah lebih dari enam puluh satu tahun Indonesia merdeka, 

dan pembangunan di segala bidang terus digalakkan dalam mengisi

kemerdekaan.

Hakekat Pembangunan nasional adalah membangun manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan tujuan 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil spirituil berdasarkan 

Pancasila. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut,

maka diperlukan peran serta masyarakat Indonesia seluruhnya.

Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini

mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan

nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan 

adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan, yaitu,

zakat, infaq, dan shadaqah, dan merupakan alternatif pemecahan dalam

memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan nega ra

kita.

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib

ditunaikan oleh seorang muslim. Setiap muslim yang mempunyai kekayaan-
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kekayaan tertentu dan telah sampai pada nishabnya (jumlah minimal harta 

kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), wajib mengeluarkan zakatnya. 

Salah satu anjuran untuk menunaikan zakat disebutkan dalam Al Qur’an surat 

al-Baqarah ayat 110, Allah SWT berfirman:

??????????T ?? G??? ?? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ?  ? ? G????   ???? ???^

Artinya: “Dan dirikanlah shalat da n tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

kamu bersama orang-orang yang ruku”. (QS. al-Baqarah: 43).1

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi hablum

minallah atau dimensi vertikal, dan dimensi hablum minannaas atau dimensi 

horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan

kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan 

serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan

amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu

meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan 

ekonomi. 2

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan besar dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah

kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan

didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.3

Bagi umat Islam yang ingin mengamalkan hartanya, tetapi belum

sampai nishabnya, dapat membelanjakan hartanya melalui infaq dan

1 Al Quran Dan Terjemahnya, Dept Agama RI & CV.Alwaah, Semarang, 1995, hal.16.
2 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 

V.
3 Ibid.
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shadaqah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al Qur’an surat al-Munaafiquun

ayat 10, Allah SWT berfirman:

????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? T? ?? O??  ????̀?  ??? ????

??^

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami

berikan kepadamu sebelum datang kematian..… ”. (QS. al-Munaafiquun: 10).4

ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan asset umat Islam yang 

sangat luar biasa. Ia memiliki banyak kemanfaatan, baik bagi yang

menunaikannya (muzakki) maupun bagi penerimanya (mustahiq ), serta bagi 

keberhasilan berbagai sektor keagamaan Islam. Namun karena selama ini 

dalam pengelolaannya masih ada yang melakukannya secara tradisional, maka 

pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah terasa belum memenuhi harapan 

yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT dan tuntunan Nabi Muhammad

SAW.

Allah SWT menghendaki agar terjadinya keseimbangan hidup dalam 

masyarakat. Karena itu mereka wajib saling tolong menolong, yang kuat atau 

berlebih wajib membantu yang lemah atau sedang menderita. Oleh sebab itu 

di samping Allah telah menentukan siapa yang wajib berzakat, termasuk pula 

pemberian infaq atau shadaqah, Allah juga mengatur secara tegas mengenai 

penyaluran ZIS kepada delapan golongan, sebagaimana ditegaskan dalam Al 

Qur’an surat at-Taubah ayat 60:

4Al Qur’an Dan Terjemahnya, Op. Cit., hal. 938.



4

? ?????? ??????? ? ? O? ??? ?????  ????????? ???d??? ? ? ??? ??? ??? ???? ?

?? ?  ?????? ? ???? ? ? ???d  ? ?? ???  ??? ???? ? ??? ? ? ?? ?p ? ?? ? ???d??̀ T?

 ???^

Artinya: “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 orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60).5

Namun dalam kenyataannya ZIS belum sepenuhnya tergali, terhimpun, 

dan didayagunakan sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam firman Allah 

tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya

informasi yang didapat masyarakat tentang pengelolaan ZIS yang dikelola

secara profesional oleh suatu institusi pengelolaan ZIS yang bernama BAZIS 

(Badan Amil Zakat, Infaq  dan Shadaqah) atau LAZIS (Lembaga Amil 

Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Keberhasilan ZIS juga tidak bisa lepas dari kesadaran umat Islam

sendiri untuk menunaikan ZIS. ZIS mempunyai manfaat yang sangat besar 

bagi keberhasilan berbagai sektor kehidupan, antara lain: untuk memantapkan 

kehidupan keagamaan, untuk meningkatkan pelayanan sosia l, untuk

memberikan modal kerja bagi kaum dhuafa , menyantuni anak yatim,

persertifikatan tanah wakaf, dan bantuan madrasah.

5 Ibid, hal. 288.
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Untuk meningkatkan usaha pengumpulan, pengelolaan, penyaluran,

dan pendayagunaan ZIS, maka peran serta pemerintah atau organisasi

masyarakat untuk membentuk suatu badan atau lembaga yang mempunyai 

integritas dan dipercaya umat sangat diperlukan. Melalui sebuah wadah

lembaga zakat, infaq, dan shadaqah, orang yang mampu dapat memberikan 

hartanya kepada yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum 

dhuafa .

Di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan zakat telah diperkuat dengan 

mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup

pengelolaan infaq, shadaqah, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi

pedoman bagi muzakki, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau 

badan usaha.6

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah

SWT yang terdapat dalam Al Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Berdasarkan 

ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah

semata -mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan langsung 

kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus 

menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan 

amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang
Pengelolaan Zakat.
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kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan harta, serta

mendistribusikannya secara tepat dan benar.7

Di samping berkaitan dengan perintah Al Qur’an, pengelolaan zakat 

oleh amil zakat mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain 

sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplinnya pembayaran zakat.

2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan 

langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki).

3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu

tempat.

4. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan

negara dan pemerintahan yang islami. 8

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Universitas

Muhammadiyah Surakarta berinisiatif membentuk suatu Lembaga Amil

Zakat, Infaq, dan Shadaqah, atau sering juga disebut dengan istilah LAZIS

UMS, hal ini sebagai wujud partisipasi dan sumbangan dalam mensukseskan 

pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945

khususnya pasal 34, dan pengamalan zakat, infaq, dan shadaqah yang

berdampak pada kesejahteraan sosial.

Pembe ntukan LAZIS UMS dimulai dari pembentukan Zakat Center 

UMS pada bulan Oktober 2001. kemudian setelah dilakukan proses

7 Didin Hafidhuddin, Op. Cit., hal. 53.
8 ibid.
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penggabungan antara pengelola zakat dengan pengelolaan infaq karyawan, 

maka pada tanggal 4 Mei 2003 nama “Zakat Center” diubah menjadi LAZIS

UMS. LAZIS UMS memiliki status sebagai badan hukum yang berbentuk 

yayasan. Status badan hukum ini diperoleh secara otomatis karena kedudukan 

LAZIS UMS berada di bawah LAZIS Muhammadiyah secara nasional,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 457 tahun 2002.

Sejak dibentuk sampai sekarang LAZIS UMS sudah mempunyai

peranan dalam rangka melaksanakan pembangunan di Indonesia, khususnya 

dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Surakarta dan 

sekitarnya. Untuk tahun 2006 LAZIS UMS mampu mengumpulkan dana ZIS 

lebih dari 215 juta rupiah.

Dengan pendapatan sebesar itu LAZIS UMS terus berusaha untuk 

menyalurkan dan mendayagunakan ZIS dalam upayanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat. Dana yang tersalurkan sudah dirasakan di berbagai bidang 

sosial di antaranya:

1. Bantuan pembangunan masjid

2. Bantuan sekolah, pesantren, dan panti asuhan

3. Beasiswa SD, SMP, dan Perguruan Tinggi

4. Pemberdayaan ekonomi, yaitu ternak puyuh di Boyolali, ternak parkit, dan 

pembuatan genteng di Klaten

5. Bantuan bencana alam di Aceh, santunan kesehatan, kegiatan dakwah dan 

sosial lainnya
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Berdasarkan latar belakang tersebut di muka, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang LAZIS UMS dalam suatu bentuk penulisan skripsi 

dengan mengambil judul: “PERANAN LAZIS DALAM UPAYA

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DITINJAU DARI

ASPEK HUKUM (Studi Di LAZIS Universitas Muhammadiyah

Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini agar permasalahan yang diteliti dan akan dibahas 

sesuai dengan pokok permasalahan, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

terhadap objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas. Selain itu juga untuk 

memperjelas tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis batasi pada peran LAZIS UMS dalam

upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan tinjauan dari aspek 

hukum, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan LAZIS UMS untuk

meningkatkan kesejahteraan umat dalam hal penyaluran dan pendayagunaan 

zakat,infaq, dan shadaqah, serta cara pemecahannya. Berhubung banyaknya 

data yang harus diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini dengan

mengambil data di LAZIS UMS.

C. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah pembahasan

tehadap   objek penelitian yang akan diteliti  serta  agar lebih  terarah,  maka
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penulis merumuska n permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran LAZIS UMS dalam upayanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq,

dan shadaqah bila ditinjau dari aspek hukum?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi LAZIS UMS dalam upayanya 

untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam hal penyaluran dan

pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, serta bagaimana cara

pemecahannya?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan, penelitian

adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode.9

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.   Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui peran LAZIS UMS dalam upayanya untuk

meningka tkan kesejahteraan umat dalam hal penyaluran dan

pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah bila ditinjau dari aspek

hukum.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi LAZIS UMS

dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam hal 

9 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach I , Andi Ofset, Yogyakarta, 1993, hal. 4.
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penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, serta cara

pemecahannya.

2.   Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang ilmu hukum.

b. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat

kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar

kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat teoritis

a.  Dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai

peranan LAZIS UMS dalam upayanya untuk meningkatkan

kesejahteraan umat ditinjau dari aspek hukum.

b.     Dapat menambah perbendaharaan dunia kepustakaan ilmu hukum.

2.   Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sedikit masukan yang berguna bagi 

pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis  menggunakan metode-metode
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 tertentu agar diperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.   Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan secara 

kenyataan dalam praktek.

2.   Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang

bersifat deskriptif . Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

mengguna kan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang

berdasarkan fakta yang tampak.10

3.   Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di LAZIS

UMS.

4.   Sumber Data

a.  Sumber Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan 

melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak

yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang

diteliti.

b.  Sumber Data Sekunder

10 Soerjono dan Abdulrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 
23.
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Sumber Data Sekunder, yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan,  literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

5.   Metode Pengumpulan Data

Untuk meperoleh data-data primer maupun sekunder , penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang berupa  tanya jawab antara 

pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung 

secara lisan, dengan mengikuti petunjuk dan pertanyaan yang diajukan. 

Data atau informasi ini berbentuk tanggapan dan pendapat seseorang 

tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan

masalah penelitian. 11

Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data 

yang lebih dalam, dengan demikian penulis lebih mudah untuk

menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari

wawancara tersebut.

11 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, 
Yogyakarta, 1991,hal. 111.
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6.   Metode Analisa Data

Pada tahap ini data yang akan dikumpulkan akan diolah dan

dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan untuk

menjawab permasalahan.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif  model interaktif, yaitu:

“Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap: mereduksi 

data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu

dilakukan pula suatu siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang 

terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara

sistematis”.12

G. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi

penulisan skripsi ini, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi

menjadi empat bab, sebagaimana tercantum pada sistematika di bawah ini.

BAB   I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

12 Sutopo HB, Pengantar Metodelogi Penelitian Kualitatif, Makalah Training Penelitian 
Hukum Fakultas Hukum UNS, Surakarta, Desember 1991.
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F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Zakat, Infaq, dan

Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

2. Macam-macam Zakat dan Ketentuannya

3. Syarat-syarat Wajib Zakat

4. Orang-orang Yang Berhak Dan Tidak Berhak Menerima 

Zakat

5. Tujuan Zakat

6. Hikmah Dan Keutamaan Zakat

B.   Tinjauan Umum Tentang LAZIS

1. Pengertian LAZIS

2. Dasar Hukum Pembentuka n LAZIS

3. Tujuan Pembentukan LAZIS

4. Prinsip-prinsip Penyaluran ZIS oleh LAZIS

5. Penyaluran Dan Pendayagunaan ZIS oleh LAZIS

BAB  III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan LAZIS UMS Dalam Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Umat Dalam Hal Penyaluran Dan

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Bila Ditinjau Dari 

Aspek Hukum.
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B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi LAZIS UMS Dalam

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat Dalam Hal

Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah, 

Serta Cara Pemecahannya.

BAB  IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


