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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima apabila dapat 

dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, 

maka zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk 

menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan 

ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Upaya penggalangan zakat, infaq dan shadaqah adalah untuk 

mewujudkan suatu masyarakat muslim yang memiliki wawasan luas serta 

kesadaran yang tinggi tentang zakat dengan segala dimensinya. Gerakan zakat 

infaq dan shadaqah adalah gerakan kemanusiaan demi keadilan serta 

kesejahteraan manusia. Tujuan ini tidak akan terwujud tanpa suatu upaya yang 

terencana dan sistematis. Salah satu pendekatan dalam gerakan zakat, 

pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan kepedulian diantara 

sesama manusia. Melalui proses pendidikan yang efektif dapat menumbuhkan 

kesadaran umat Islam untuk peduli terhadap dirinya sendiri dan orang lain. 

Upaya untuk mensosialisasikan Zakat infaq dan shadaqah (ZIS) dan 

menanamkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya tidak cukup hanya melalui 

program pendidikan insidental, seperti seminar, Lokakarya dan lain-lain, tetapi 

perlu suatu usaha jangka panjang dan berkelanjutan dan sarana yang paling 

penting adalah melalui pendidikan formal. Artinya pendidikan sadar zakat itu 
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perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum Lembaga-lembaga pendidikan formal 

baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Selain itu 

juga perlu adanya semacam program pendidikan publilk (public educatioan) 

mengenai gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui media cetak dan media 

elektronik yang dapat diketahui oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat. 

Pada prinsipnya meskipun kewajiban zakat, infaq dan shadaqah lebih 

terkait pada individu muslim, tetapi pada pelaksanaannya adalah permasalahan 

sosial, sehingga diperlukan sebuah lembaga tertentu untuk mengatur 

pelaksanaannya yang mengkoordinir dan mengumpulkan khususnya harta 

zakat dari muzakki dan mentasharufkannya kepada mustahiq. Dalam Qs. At-

Taubah (5: 60) dijelaskan bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan 

didistribusikan dengan perantaraan “Amil”, ayat ini memberikan petunjuk 

bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah atau institusi, bukan 

pribadi-pribadi (Qardawi, 1999: 65) , ini berarti Allah SWT mentolerir 

keberadaan pemerintah dan lembaga pengatur dan pelaksana Zakat. 

Posisi zakat itu sangat penting dan strategis dalam upaya 

memberdayakan ekonomi umat, maka selain diwajibkan, juga ada ayat khusus 

yang memberikan hak dan wewenang kepada penguasa/pemerintah Islam 

untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu dan kaya. Allah 

berfirman: Ambillah (pungutlah) zakat dan sebagian harta mereka untuk 

membersihkan mereka (dari beban dosa), dan doakanlah mereka. 

Sesungguhnya doamu nutuk para pembayar zakat itu akan menciptakan 

ketenteraman bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan 
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Maha Mengetahui ( Qs. 9 : 103). Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa 

perintah “ambillah atau pungutlah zakat” di dalam ayat ini adalah perintah 

wajib yang harus dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara negara 

Islam. Ayat ini juga dijadikan argumentasi bahwa agar lebih efektif dan 

terarah, pemungutan dan penyaluran zakat mestinya dilakukan lembaga resmi 

pemerintah. Namun sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya 

muslim sampai saat ini belum bisa menjadikan instrumen zakat sebagai tugas 

kenegaraan. (Syarifuddin, 2003: 11-13). Dalam hal ini manajemen juga 

mempunyai peranan yang sangat urgen dalam pengeloaan zakat yang kredibel 

dan profesional sesuai dengan perkembang zaman. 

Memandang zakat sebagai masalah pribadi jelas bertentangan dengan 

fakta sejarah ,yang menunjukan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara 

Islam sejak zaman Nabi saw, al-Khulafa’ al-Rasyidin dan pemerintahan 

sesudahnya di tangani oleh pemerintahan Islam yang disebut Amil zakat. 

Rasulullah saw telah mengutus Umar bin al Khatab pergi memungut zakat, 

demikian juga Muaz bin Jabal di utusnya ke Yaman. Diantara pegawai-

pegawai yang diangkat Rasulullah adalah sawaibah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, 

Uqbah bin Amr, dhahhaq, Ibnu Qais dan Ubaidah bin As Samit. Rasulullah 

mengangkat pegawai-pegawai zakat (‘amiliin ) mengutus mereka untuk 

mengumpulkan zakat dan membaginya kepada para mustahiq. Selanjutnya 

khalifah Abu Bakar, khalifah Umar dan Khalifah Usman berbuat demikian. 

(Hadi Purnomo, 1995: 3). 
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Pengelolaan dan pemungutan zakat yang paling sistematis dan terarah 

dalam sejarah Islam, termasuk pemungutan zakat berbagai jenis profesi terjadi 

pada masa kekuasaan khalifah ke-8 Dinasti Umawiyah, yakni Umar bin Abdul 

Aziz (61-101 K/ 680-719 M) yang dikenal sebagai tokoh Mujtahid di 

zamannya. Karena suksesnya pengelolaan baitul mal di masa khalifah Umar 

bin Abdul Aziz yang nota bene berkuasa selama dua tahun, lima bulan empat 

hari (99-101 K / 717-719 M), pada pereode tertentu pegawai baitul mal 

mengalami surplus zakat yang sangat luar biasa. Mereka kewalahan mencari 

mustahiqiin sampai ke Benua Afrika bagian utara dan tidak menemukan 

seorangapun yang mengaku atau memposisikan diri sebagai orang yang 

menerima zakat dari baitul mal (Syarifuddin, 2003: 6)  

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang 

No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan menteri 

Agama Nomor, 373 tahun 2003 dan keputusan Dirjem Bimas Islam dan 

Penyelenggara Haji Nomor, D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis 

Pengelolaan zakat (Depag RI, 2003). Meskipun harus diakui bahwa dalam 

peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak 

adanya sangsi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya. Tetapi undang-

undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan sebuah Lembaga yang 

kredibel dan akuntabel yang dipercaya oleh masyarakat. Upaya-upaya untuk 

merealisasikan pengembangan zakat saat ini terus berkembang antara lain 

dengan terbentuknya BAZ dari tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan, 

pembentukan LAZ, UPZ disamping BAZIS yang telah eksis keberadaannya.  
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Meskipun semangat untuk merealisasikan ibadah zakat semakin kuat tetapi 

hambatan-hambatan untuk terwujudnya pengembangan zakat secara luas juga 

tidak sedikit. 

Dikalangan masyarakat Indonesia tidak sedikit yang telah tumbuh 

kesadaran untuk menunaikan zakat secara terkoordinasi. Harapan dan 

keinginan ini adakalanya akan pudar, apabila dikemudian hari terbukti usaha-

usaha koordinasi tidak berhasil mengumpulkan zakat sebagaimana mestinya. 

Demikian juga cara pengelolaan dan pendayagunaan yang tradisional, tiada 

perencanaan yang matang dan mantap, tidak adanya lembaga pengawasan 

yang kuat, hanya akan mengakibatkan krisis kepercayaan menjadi kuat di 

dalam masyarakat. Disamping masalah manajemen pengelolaan itu sendiri, 

kesadaran umat untuk menunaikan zakat masih perlu dibina dan diarahnya 

secara kontinyu.  

Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) adalah lembaga 

swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran 

dan pemanfaatan zakat dari para muzaki, munfiq dan mushaddiq secara 

berdaya guna dan berdaya guna (KB Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Agama RI No. 29 tahun 1991 bab I Pasal 1 ayat: 1)  

Desa Ngesrep adalah salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Boyolali, telah membentuk suatu lembaga  yang 

mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, 

infaq dan shadaqah yang dikenal dengan BAZIS diprakarsai oleh para ulama 

dan umara Kecamatan Ngemplak khususnya Desa Ngesrep dalam rangka 



 6 

mengimplementasikan ajaran agama dan Keputusan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1991. Dalam kurun waktu cukup 

lama banyak hal yang terkait dengan Zakat Infaq dan Shadaqah yang telah 

dilaksanakan oleh lembaga tersebut dalam mengelola zakat infaq dan 

shadaqah dikalangan umat Islam Desa Ngesrep dan ternyata mendapat respon 

yang sangat positif. 

Untuk mengimplementasikan instruksi Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 

para ulama dan umara Desa Ngesrep melaksanakan sosialisasi dan motivasi 

kepada tokoh masyarakat dan ta’mir masjid baik lewat majlis ta’lim, khutbah-

khutbah maupun media cetak (brosur-brosur). Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan badan ini mulai awal terbentuknya secara garis besar meliputi 

pengumpula n, penyimpanan dan pentasharufan atau pendayagunaan dana 

zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Adapun kegiatan pembinaan, 

sosialisasi pengembangan dan pelatihan yang yang berkaitan dengan BAZIS 

dilaksanakan oleh para ulama dan umara dan bekerjasama dengan instansi 

pemerintah dalam hal ini Departe men Agama Kabupaten Boyolali c.q Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak. Sehingga Badan Amil Zakat 

infaq dan shadaqah (BAZIS) Desa Ngesrep pernah dijadikan sebagai suatu 

lembaga percontohan di tingkat Kabupaten Boyolali. 

Sebagai konsekwensinya, para pengelola dituntut mau dan mampu 

menjadi uswatun hasanah dalam penglolaan dan pelaksanaan zakat yang 
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profesional sesuai dengan tuntunan agama, peraturan perundang-undangan 

dan prinsip-prinsip manajemen dari organisasi/lembaga/instansi yang lain.  

 
B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan dan pemberdayaan ZIS? 

2. Bagaimanakah peranan manajemen Badan Amil, Zakat, Infaq dan 

shadaqah Desa Ngesrep te rhadap pendidikan sadar zakat?  

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan manajemen BAZIS desa Ngesrep terhadap pendidikan sadar ZIS, dan 

implementasi pengelolaan dan pemberdayaannya. Manfaat dari hasil 

penelitian adalah:  

1. Memberi masukan bagi Pengurus dan Pengelola Badan Amil, Zakat, Infaq 

dan Shadaqah Desa Ngesrep untuk meningkatkan kualitas manajemennya, 

sehingga BAZIS tersebut menjadi salah satu wahana yang fundamental 

terhadap pendidikan umat Islam sadar akan pentingnya ZIS yang 

terkoordinir dan terorganisir. 

2. Sebagai acuan pertimbangan dalam implementasi pengelolaan zakat infaq 

dan shodaqoh bagi penduduk dalam memperoleh pendidikan kesadaran 

berzakat, kesadaran berinfaq, dan kesadaran bershodaqoh.  
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D. Telaah Pustaka dan Prior Riset  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan BAZIS telah dilakukan 

antara lain:  

1. Tesis saudara Miftah (MSI-UMS 2004). Meneliti tentang Optimalisasi 

Manajemen Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dan Respon Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kantor 

Departemen Agama Kabupaten Purworejo. Miftah menyimpulkan bahwa 

Kandepag Purworejo telah melakukan manajemen pengelolaan, 

pengumpulan dan pendayagunaan dana BAZIS tapi belum optimal karena 

adanya beberapa kendala antara lain, kurangnya SDM yang profesional 

dalam memenej BAZIS, dan masih adanya sebagian pegawai yang kurang 

kesadarannya melaksanakan ZIS. upaya-upaya kegiatan yang dilakukan 

BAZIS Purwokerto antara lain: merumuskan kebijakan mengenai 

pengumpulan, pentarsarufan dan pendayagunaan Bazis, belum sepenuhnya 

merespon UU nomor 38 tahun 1999. Karena adanya beberapa kendala 

antara lain kebijakan pimpinan Instansi Depag dan Pimipnan BAZIS 

belum sepenuhnya mereformasi BAZIS dan Bazis belum mempunyai visi 

dan misi yang jelas sehingga program dan kegiatan lembaga belum 

optimal.  

2. Tesis Sdr. Abdul Matin bin Salman (Magister Ilmu Agam Islam-IAIN 

Walisongo Semarang), dengan judul Pemberdayaan Zakar Infaq dan 

Shadaqah (Studi Pendekatan Terhadap Pemberdayaan Zakat, Infaq dan 

Shadaqah di Desa Ngesrep, Kec. Ngempla k , Kab. Boyolali.)  
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Dalam Tesis ini saudara Abdul Matin bin Salman mengambarkan bahwa, 

sejak berdirinya, BAZIS desa Ngesrep mengalami perkembangan yang 

progresif. Karena pendekatan yang digunakan oleh BAZIS desa Ngesrep 

cukup efektif bagi proses perubahan masyarakat terhadap kesadaran 

berzakat, berinfaq dan bershadaqah. Hal ini disebabkan peran pro-aktif 

pemimpin informal desa Ngesrep sebagai broker cultural (perantara 

kultur) yang dapat menumbuhkan simpati masyarakat.  

Manajemen dan pendayagunaan dana ZIS dalam organisasi BAZIS desa 

Ngesrep tidak diukur semata-mata dari efisiensi dan efektivitas melainkan 

diukur juga dari sejauh mana kesesuaian penge lolaan dana tersebut 

dengan syari’ah. Oleh karena itu BAZIS desa Ngesrep ingin 

mengaktualisasikan sistem menejemen keuangan zakat yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh mustahiq yang bertujuan untuk memenuhi 

ketentua n syari’ah serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. 

 
Dari kedua Tesis tersebut belum memfokuskan pada pembahasan 

bagaimana peranan manajemen yang modern dalam BAZIS, sehingga dapat 

menumbuh kembangkan motivasi masyarakat, baik pada muzakki maupun 

mustahiq bahwa ZIS merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan 

ditasharufkan kepada yang berhak. Oleh karena itu dalam Tesis ini 

mengangkat judul “Peranan Manajemen BAZIS Terhadap Pendidikan Sadar 

(Studi Kasus BAZIS Desa Ngesrep, Ngemplak Kab. Boyolali)”. 

Hal baru dalam penelitian ini adalah menemukan manajemen BAZIS 

sebagai upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat Desa Ngesrep 
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Kecamatan Ngemplak Kab. Boyolali sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan 

secara sadar. Artinya penelitian ini mengukur peran manajemen BAZIS dalam 

memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga secara sadar masyarakat 

Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kab. Boyolali akan melakukan zakat, 

infaq, dan shodaqoh. 

 
E. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan 

Dari rumusan masalah tersebut di atas penulis mempunyai arah dan 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

diperlukan unsur sebagaimana yang dalam metodologi penelitia n 

kualitatif, yaitu menggunakan teknik sampling. Pada penelitian ini penulis 

mulai dengan asumsi bahwa kontek itu krisis sehingga masing-masing 

kontek itu dijangkau dari segi konteknya sendiri (Moloeng, 1997:16). 

Dengan demikian, maksud dan teknik ini ialah untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai macam sumber. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil diskriptis keterangan yang 

sifatnya berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang, mengikuti 

proses interaktif berbagai variabel yang sifatnya mengambil sampel waktu, 

sampel perilaku dan kegiatan pada saat tertentu. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik dan 

pendekatan fenomenologik. 
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Berfikir positivistik adalah berfikir spesifik, berfikir tentang 

empiris yang teramati, yang terukur dan dapat dieliminasi serta 

dimanipulasikan, dilepas dari saluran besarnya (Muhajir, 2000: 33)  

Upaya menca ri kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara 

mendalam dan dalam waktu yang cukup lama tersebut maka jenis yang 

penulis gunakan adalah studi kasus dengan pendekatan genetik (Muhajir, 

2000 : 55). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field 

research ), maksudnya penulis langsung terjun ke lapangan dalam hal ini 

lokasi penelitiannya adalah Badan Amil Zakat infaq dan Shadaqah 

(BAZIS) Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini, karena:  

a. Peneliti tertarik pada Lembaga ini karena BAZIS dalam realisasinya 

mempunyai aset yang cukup signifikan terhadap masyarakat Desa 

Ngesrep dan sekitarnya baik dalam bidang pendidikan, dakwah, dan 

sosial kemasyarakatan. 

b. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Ngesrep pernah 

dijadikan percontohan di tingkat Kabupaten Boyolali  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang 

diselidiki (Muhammad Ali, 1987: 91)  
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b. Metode Dokumentasi  

Metode ini dilakukan untuk pengumpulan data denga cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabe l yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2002 :206).  

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen 

tertulis yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Desa 

Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali antara lain: Surat 

Keputusan Pengurus, AD/ART, Surat-surat edaran, Program kerja, 

laporan bulanan, laporan tahunan dan catatan muzaki dan mustahiq. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2000 : 135).  

4. Teknis Analisis 

Data yang telah terkumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

intisari dokumen dianalisis secara kualitatif, data dimunculkan dalam 

bentuk kata-kata dan bukan angka-angka. Analisis kualitatif yang 

digunakan adalah analisis model interaktif yaitu dengan menggunakan tiga 

akar kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi (Milles, 1992 : 16). 
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Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut (Milles, 

1992: 16) 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan data, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Pada saat 

reduksi data peneliti membuat ringkasan data yang tersebar, memilih 

data yang digunakan dan data yang dibuang karena tidak diperlukan 

serta mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan.  

b. Penyajian data 

Agar dapat melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian maka peneliti menyajikan data dalam 

berbagai bentuk seperti teks naratif, kolom/matrik grafik dan bagan. 

c. Menarik kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu 

kesimpulan awal dan kesimpulan final, kesimpulan final dilakukan 

ketika pengumpulan data telah berakhir. 

Tiga jenis kegiatan analisis tersebut merupakan siklus dan 

interaktif, peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama 

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 

reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama penelitian.  
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F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian 

muka, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian muka terdiri dari halaman 

judul, halaman pengajuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman abstrak, halaman abstract, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar lampiran. 

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari lima bab yang pada tiap-tiap bab 

terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka dan Prior Riset, Metodologi 

Penelitian, Sistematika Penulisan.  

Bab II. Bazis sebagai lembaga pendidikan sadar zakat, Konsep Zakat, 

Infaq dan Shadaqoh, ZIS dalam Perspektif sistem Pendidikan, Efektivitas 

Pendidikan Sadar Zakat, Sosialisasi ZIS.  

Bab III. Peranan manajemen bazis terhadap pendidikan sadar zakat, 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Urgensi lembaga Pengelola, Sistem 

Manajemen/pengeloaan ZIS, Kesadaran Masyarakat terhadap Zakat. 

Bab IV. Implementasi Manajemen BAZIS, Peranan Bazis di Desa 

Ngesrep, Kontribusi Bazis terhadap Pendidikan Sadar Zakat, Dampak Bazis 

terhadap Pendidikan Sadar Zakat.  

Bab V. Penutup, kesimpulan, saran-saran  

 


