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ABSTRAK 
 

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat 
mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian 
atau keterampilan tertentu. Karena profesi berpeluang besar untuk memajukan ekonomi 
masyarakat yang kurang mampu, sehingga diwajibkannya seseorang yang mempunyai profesi 
yang baik dan yang mempu menghasilkan uang yang relatif banyak untuk membanyar zakat 
profesi itu 2,5% dari penghasilannya. Salah satu lembaga zakat yang mengelola Zakat Profesi 
adalah LAZIS UMS. Dalam mengelola dana Zakat Profesi itu dibutuhkan ketelitian dan 
kejujuran dari amil zakat, sehingga dana zakat bisa tersalurkan tepat sasaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan PendayagunaanZakat Profesi 
dalam perspektif Hukum Islam di LAZIS UMS. Meliputi pengumpulan dana, perhitungan 
zakat, dan penyaluran atau pendayagunaan zakat dana apakah sudah sesuai dengan Hukum 
Islam. Manfaat dari penelitian inidapat mengembangkan pemikiran para mahasiswa ataupun 
praktisi lembaga zakat  mengenaipendayagunaan zakat profesi, sebagai stimulus penelitian 
berikutnya, serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan 
merasakan manfaat dari zakat profesi. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif 
evaluatif.Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 
penulis lakukan di LAZIS UMS secara langsung.Untuk menarik kesimpulan dari data 
tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan 
dengan hukum Islam. 

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pendayagunaan zakat profesi di LAZIS 
UMS sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun hanya menggunakan tiga progam saja 
dan LAZIS belum bisa memprosentase berapa besar dana zakat profesi itu dialokasikan ke 
konsuntif dan produktif.tetapi walaupun begitu, LAZIS UMS dalam mendayagunaan dana 
zakat profesi telah tepat sasaran kedelapan ashnaf sesuai dalam Al-Qur;’an. Walaupun ada 
satu ashnaf yang belum bisa didayagunakan yaitu Riqob, karena memang pada zaman 
sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. 

Kata kunci: pendayagunaan, zakat profesi, hukum Islam 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Islam sebagai agama universal 

tidak hanya berisi ajaran mengenai 

hubungan manusia dengan tuhannya yang 

berupa ibadah, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan manusia yang 

disebut muamalah. 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan 

dalam upaya memudahkan manusia 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena 

ada berbagai macam kebutuhan, situasi, 

dan lingkungan  hidup yang berbeda-beda, 

maka terjadilah antara sesama warga 

masyarakat berbagai macam perhubungan 

(muamalah). Islam menginginkan agar 

sistem ekonominya terorganisir 

sedemikian rupa sehingga harta tidak ada 

dalam genggaman orang kaya saja              

( Muhammad : 2002 ). 

Zakat merupakan rukun Islam yang 

ketiga. Di dalam Al-Qur’an telah 

disebutkan sebanyak 82 ayat yang 

menjelskan tentang zakat yang beriringan 

dengan shalat. Sehingga secara otomtis 

zakat menjadi bagian mutlak dari 

keislaman seseorang (Sayyid Sabiq:2005 ). 

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 

1999 Tentang pengelolaan zakat, bahwa 

zakat merupakan pranata keagamaan untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat indonesia dan memperhatikan 

rakyat yang tidak mampu. 

Zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dari hasil usaha yang halal 

yang dapat menatngakan hasil (uang) yang 

relatif banyak dengan ca yang mudah, 

melalui keahlian tertentu ( 

Muhammad:2002). Seperti halnya yang 

dikutip didin hafinudin, bahwa salah satu 

kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi 

manusia adalah kegiatan profesi yang 

menghasilkan amal yang bermanfaat ( 

Fahrudin:2008) 

Untuk membrikan layanan kepada 

masyarakat muslim sampai sekarang 

banyak yang mendirikan lembaga amil 

zakat dengan lingkup lokal daerahnya 

masing-masing. Sebagai contoh telah 

berdiri LAZIS UMS. LAZIS UMS 

merupakan lembaga yang menangani 

semua kegiatan ibadah yang berbentuk 

zakat, infah, sodaqoh. Meskipun banyak 

lembaga-lembaga pengelolaan zkat 

disekitar peneliti, namun dengan 

pertimbanga ketersediaan data dan telah 

lama LAZIS UMS beroperasi di Surakarta 

dan belum ada yag meneliti, maka penulis 

sngat tertarik untuk mengadakan penelitian 

ditempat tersebut dengan judul “ 

Pendayagunaan Zakat Profesi dalam 

Perspektif Hukum Islam ( Study Kasus di 

LAZIS UMS ).  

Berkaitan uraian tersebut maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasipendayagunaan zakat 



 
 

profesi di LAZIS UMS dalam perspektif 

hukum islam. 

LANDASAN TEORI 

Pendayagunaan adalah pengusahaan 

tenaga atau kekuatan agar mampu 

menjalankan tugas dengan baik dan 

mampu mendatangkan atau menghasilkan 

manfaat yang baik pula ( Kamus Besar 

Bahasa Indonesia ). 

Zakat Profesi berasal dari kata 

zakat dan profesi. Zakat menurut istilah 

adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 

dengan memberikan sejumlah kadar 

tertentu dari harta milik sendiri  kepada 

orang yang berhak menerimanya menurut 

yang ditentkan oleh syariat Islam ( Dewan 

syari’ah LAZIS Muhammadiyah :2004). 

Profesi adalah segala sesuatu yang 

halal yang mendatangkan hasil (uang) 

yang relatif banyak dengan cara yang 

mudah (Fahrudin, 1996 :23 ) 

Zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dari hasil usaha yang halal 

yang dapat mendatangkan hasil (uang) 

yang relatif banyak dengan cara yang 

mudah, melalui keahlian tertentu ( 

Muhammad: 2002). 

1) Pemikiran Ulama Tentang 

Zakat Profesi 

a. Pendapat Zakat Profesi 2,5%.  

Diungkapkan oleh 

Qordhawi (1999:488-489), bahwa 

penganalogian zakat profesi kepada 

pemberian atau gaji yang diberikan 

oleh khalifah kepada tentara itu 

lebih kuat dari penganalogian 

kepada hasil pertanian. 

Menurutnya, yang lebih tepat 

dianalogikan  kepada hasil 

pertanian adalah pendapatan dari 

gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan 

sejenisnya berupa modal-modal 

yang memberikan penghasilan 

sedangkan modal itu tetap utuh. 

Selanjutnya, mengenai cara 

pengeluarannya, Yusuf Qordhawi 

(1999:474-475) memberikan 

pandangnanya berdasarkan 

pendapat yang lebih kuat dari para 

sahabat dan ahli hadits terdahulu. 

Menurutnya, zakat profesi 

dikeluarkan pada waktu diterima. 

Hal ini berdasarkan ketentuan 

hukum syara’ yang berlaku umum, 

karena persyaratan hawl dalam 

seluruh harta termasuk harta 

penghasilan tidak berdasarkan nash 

yang mencapai tingkat shahih. 

b. Pendapat Zakat Profesi 20% 

Amien (1988) menyarankan 

agar prosentase 2,5% itu ditinjau 

lagi, dan kalau perlu ditingkatkan, 

misalnya sampai 10% (‘usyur) atau 

20% (khumus). Ketentuan inipun 

bukan untuk semua penghasilan 

dari setiap profesi, melainkan 



 
 

khusus untuk profesi yang mudah 

mendatangkan rizki. 

Apabila kita bandingkan 

antara zakat pertanian dengan zakat 

profesi, maka terlihat adanya 

ketidakadilan sosial.Kita maklumi 

bersama, bahwa pekerjaan petani 

merupakan pekerjaan berat, 

setidak-tidaknya secara 

fisik.Disamping itu petani harus 

langsung membayar zakat begitu 

panen selesai (Q.S.Al-

an’am/6:141). Sehingga, tidaklah 

adil bila petani yang bekerja keras 

harus membayar 5% atau 10% 

sedangkan bagi profesi modern 

yang begitu gampang memperoleh 

uang zakatnya hanya 2,5% saja. 

2) Pendayagunaan Zakat 

Secara garis besar cara 

pendayagunaan zakat ada empat, 

yaitu: 

1. Model Distribusi bersifat 

konsuntif tradisional 

Yaitu zakat yang diberikan 

pada mustahiq untuk 

dimanfaatkan secara 

langsung, seperti zakat fitrah 

yang diberikan oleh fakir 

mskin untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnay dan 

zakat mal yang diberikan 

pada korban bencana alam. 

2. Model distribusi bersifat 

konsuntif kreatif 

Yaitu zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk 

lain dari barangnya semula, 

seperti dalam bentuk alat-

alat sekolah, dan beasiswa. 

3. Model distribusi bersifat 

produktif tradisional 

Yaitu zakat yang diberkan 

dalam bentuk barang-barang 

produktif, seperti kambing, 

alat cukur, becak, dan lain 

sebagainya. Pemberian 

dalam bentuk ini akan 

menciptakan suatu usaha 

yang membuka lapangan 

kerja bagi dirinya sendiri. 

4. Model distribusi bersifat 

produktif kreatif 

Yaitu zakat diwujudkan 

dalam bentuk permodalan 

baik untuk pembangunan 

sosial maupun untuk 

menambah modal usaha 

kecil. 

Hukum Islam adalah  seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah rosul tentang tingkag laku mausia 

mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama 

Islam ( Syarifuddin, 1997,:4). 



 
 

LAZIS UMS adalah suatu lembaga 

amil zakat, infaq, shodaqoh yang 

beroperasi di internal Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Dari uraian diatas maka 

pendayagunaan dana zakat profesi yang 

diperoleh dari muzakki harus didyagnakan 

secara maksimal kedelapan ashnaf yang 

sesuai dengan hukum islam, sehingga akan 

tercapai kesejahteraan masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini jika ditinjau dari segi 

tempatnya adalah termasuk jenis penelitian 

lapangan ( Field Research ). Oleh karena 

itu data yang diperlukansepenuhnya digali 

dari lapangan atau penelitian obyek telah 

ditetapkan dalam pokok masalah yaitu 

zakat profesidalam hal ini lembaga yang 

menjadi tempat penelitian adalah Lembaga 

Amil Zakat Infaq Shodaqah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ( LAZIS UMS 

). Penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif evaluatif yaitu membuat 

gambaran atau lukisan secara sistematif, 

factual, akurat mengenai fakta – fakta yang 

ada. Penelitian ini juga cenderung memilih 

informasi yang dianggap tahu dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data 

mengenai masalah data secara mendalam( 

FKIP UMS:2011 ) 

Sedangkan metode pengumpulan 

data yaitu 1) Wawancara ialah Proses 

interaksi dari komunikasi untuk 

mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung pada responden atau 

pimpinan LAZIS UMS. Pewancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberi jawaban (Lexy:2002). Dalam 

metode ini penulis maksudkan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan 

dengan LAZIS UMS dan pengelolaan 

zakat profesinya. 2) Observasi ialah 

pengamatan dan pencatatan atau penelitian 

sesuatu obyek dengan sistematika 

fenomena yang diselidiki 

(Sukamdarrumidi:2006). Dalam metode 

ini penulis dapat memperoleh data berupa 

fakta penerapan pendayagunaan zakat 

profesi di LAZIS UMS untuk kemudian 

dicocokan dengan hasil data dari 

dokumentasi dan wawancara. 3. 

Dokumentasi yaitu memberi data tentang 

hal-hal atau variabel yang berupa lampiran 

pengelolaan zakat (Lexy:2002). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data 

tentang sejarah, badan hukum, visi adn 

misi, struktur organisasi, kedudukan dan 

alamat, progam kerja, dan lain sebagainya. 

HASIL PENELITIAN 

a) Analisis metode induksi 

yaitumenganalisa data yang bersifat 

khusus yang memiliki kebersamaan 

kemudian diambil secara umum, 

penelitian menggunakan metode ini 

untuk mengambil kesimpilan dari 



 
 

pengertian pengelolaan zakat profesi 

(Sugiyono:2008) 

b) Induksi Deduksi yaitu menganalisa 

data yang bersifat umum kemudian 

disimpulkan secara khusus. Kemudian 

metode ini untuk melihat pengelolaan 

zakat profesi dilihat dari konsep 

hukum Islam (Muhadjir:1989). 

Dari uraian diatas maka peneliti akan 

menganalisi data tentang Pendayagunaan 

zakat profesi dalam perspektif hukum 

Islam di LAZIS UMS. 1) Pengelolaan 

zakat profesi dalam Perspektif Hukum 

islam : sebuah organisasi akan berjalan 

dengan baik manakala dikelola dengan 

manajemen modern. Demikian juga zakat, 

jika dikelola dan didayagunakan dengan 

maksimal, maka akan membawa dampak 

yang baik bagi mustahik. Begitu juag yang 

dilakuan oleh LAZIS UMS dalam 

mengelola zakat. Dana zakat profesi yang 

diperoleh LAZIS UMS berasal dari 

kalangan dosen dan karyawan UMS. 

Karena LAZIS UMS adalah organisasi 

intern yang berdiri di UMS. 

Pengelolaan secara modern saja tidak 

cukup untuk mengatasi kebocoran 

distribusi zakat di Indonesia yang bisa 

dikatakan cukup apatis. Menurut E.Kast & 

E.Rosenzweing dalam bukunya 

”Organisasi dan manajemen 2” dikatakan 

bahwa organisasi sosial harus ditopang 

dengan empat kekuatan, Pertama“Planing 

“ yang matang, Kedua “Organisation” 

yang kuat, Ketiga “ Actualing” yang 

amanah, dan yang Keempat “ Controling” 

yang profesional. 

LAZIS UMS dalam pengelolaan zakat 

profesi telah menerapkan sistem 

manejemen tersebut, baik itu 

perencanaaan, organisasi, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Perencanaan 

yang dilakukan LAZIS UMS adalah 

perencanaan kelembagaan dan 

perencanaan perhitungan zakat profesi. 

Perencanaan kelembagaan yang meliputi 

tentang sasaran pendayagunaan, pendataan 

masuk keluarnya dana zakat profesi. 

Perencanaan perhitungan yang 

dilakukan oleh LAZIS UMS, mekanisme 

yang dilakukan atau dijalankan tidak jauh 

beda dengan syari’at Islam yang berlaku di 

Indonesia, yaitu sebesar 2,5% dari 

penghasilan atau gaji dosen karyawan 

setiap golongannya tanpa melihat 

golongan. 

Dalam hal organisasi, LAZIS UMS 

merupakan  lembaga pengelola zakat yang 

menerapkan sistem organisasi yang 

baiksehingga dalam pelaksanaannya tidak 

ada pekerjaan yang tumpang tindih. 

Dalam pelaksanaannya, LAZIS UMS 

telah melaksanakan tugasnya sebagai 

lembaga pengelola zakat yang bagus, baik 



 
 

dalam pengumpulan ataupun 

pendayagunaan dana zakat profesinya. 

Dalam pengawasan, LAZIS UMS 

dalam melaksanakan tugasnya diawasi 

oleh dewan pengawas syari’ah, dan dalam 

pengawasan ke mustahik, LAZIS UMS 

melakukan pengawasan dengan memberi 

tugas toleh para anggotanya untuk 

mengawasi mustahik dalam menggunakan 

dana zakat tersebut.  

2) pendayagunaan Zakat dalam 

Perspektif Hukum Islam: Pendayagunaan 

zakat profesi yang dilakukan oleh LAZIS 

UMS tidak terlepas dari syari’at hukum 

Islam yang terdapat dalam Q.S at-Taubah: 

60. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pak sugeng mengenai penggunaan dan 

zakat, beliau mengatakan  

“ masalah pendayagunaan dana zakat 
profesi mas, di LAZIS ini 
mendayagunakan melalui tiga progam 
mas, yaitu santunan pendidikan, ekonomi, 
dan santunan sosial dakwah mas. Dan 
dari tiga progam itu, satu progam bisa 
diarahkan ke dua atau tiga ashnaf mas. 
Contohnya mas, santunan pendidikan  bisa 
masuk ke dua ashnaf yaitu fakir dan 
miskin” 

Hasil dari wawancara diatas apat 

disimpulkan bahwa pendayagunaan yang 

dilakukan oleh LAZIS UMS melalui tiga 

progam yaitu santunan pendidikan, 

santunan ekonomi, dan santunan sosial 

dakwah. Tetapi dengan tiga progam itu, 

LAZIS UMS dalam mendayagunakan dana 

zakat telah berhasil mendayagunakan ke 

delapan ashnaf yang berada sesuai dengan 

al-Qur’an. 

Beberapa contoh pendayagunaan yang 

dilakukan oleh LAZIS UMS kepara 

Mustahik: 1) Fakir : beasiswa pendidikan 

dan pemberdayaan ekonomi, 2) Miskin : 

beasiswa dan pemberdayaan ekomomi, 3) 

Amil: gaji amil dan sarana prasarana yng 

dibutuhkan amil, 4) Muallaf : 

pemberdayaan ekomomi berupa pemberian 

modal usaha, 5) Riqob : untuk riqob, 

LAZIS UMS belum bisa mendayagunakan 

kearah itu. Karena memang pada zaman 

sekarang riqob sudah tidak ada, 6) Gharim 

: Seorang tukang becak yang sakit 

sehingga mustahik itu utang kepada 

tetangga atau saudaranya dan mustahik itu 

akhirnya tidak bisa melunasi utang 

tersebut. Akhirnya LAZIS UMS memberi 

santuna dana untuk melunasi utang 

tersebut, 7) Ibnu Sabil : LAZIS UMS 

mendayaunakan kearah Ibnu Sabil ini 

berupa mustahik yang dalam perjalanan 

kehilangan dompetnya, sehingga mustahik 

itu ke LAZIS UMS dan LAZIS UMS 

memberi dana untuk perjalanan pulang 

tetapi diantar oleh amil LAZIS UMS, 8) 

Fii Sabilillah : pembangunan masjid, 

pembangunan sekolah pendidikan dan 

lain-lain. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan 

bapak sugeng mengenai arah 



 
 

pendayagunaan zakat profesi, beliau 

menjelaskan (wawancara tanggal 22 

Februari 2013 jam 10.00 wib): 

“masalah pendayagunaan dana zakat mas 
sini itu mendayagunakan dana zakat itu ke 
arah konsuntif dan produktif mas. Tetapi 
masalah prosentase lebih besar konsuntif 
atau produktif, kami tidak 
memprosentasikan mas. Asalkan dana 
yang kita kumpulkan itu terdistribusikan 
kepada delapan ashnaf itu mas. Dan kalau 
kita mendistribusikan itu, yang kami 
dulukan yang mendadak atau mendesak 
dan yang sangat membutuhkan dulu mas.” 

 
Dari wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendayagunaan yang 

dilakukan oleh LAZIS UMS mengarah ke 

konsuntif dan produktif. Dan masalah cara 

pendayagunaannya yang didahulukan 

adalah yang mendadak atau mendesak  dan 

yang sangat membutuhkan itu dapat 

dibenarkan. Karena yang demikian itu 

benar-benar sangat membutuhkan bantuan 

ataupun dana zakat. Dan dengan kita 

mendahulukan yang mendesak atau yang 

sangat membutuhkan berarti kita tanggap 

dengan keadaan masalah para mustahik itu 

sendiri dan lebih baik dari pada kita 

mendistribusikan ke mustahik yang tidak 

terlalu membutuhkan. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama 

dengan Bapak Sugeng selaku Amil Zakat 

terkait pendayagunaan zakat profesi dalam 

hukum Islam beliau menyampaikan 

sebagai berikut ( wawancara tanggal 22 

Februari 2013 jam 10.00 wib): 

“begini mas, pendayagunaan zakat 
yang dilakukan di LAZIS UMS ini 
dilakukan dalam bentuk konsuntif dan 
produktif mas. Yang konsuntif contohnya, 
santunan pendidikan,dan sosial dakwah, 
untuk bantuan yang disalurkan ke 
mustahik.Contohnya bea siswa 
pendidikan, perbaikan sarana prasarana 
sekolah dll. Dan dana bantuannya 
langsung ditanggung LAZIS mas. LAZIS 
sudah kordinasi dengan sekolahannya itu. 
Takutnya kalu uang saya kasihkan ke 
orang tua langsung, uangnya gak untuk 
mbayar kebutuhan sekolah anaknya tapi 
malah untuk mencukupi kebutuhan sehari-
harinya mas”. 

Dari hasil wawancara diatas dapat 

dipahami bahwa dalam pendayagunaan 

zakat profesi yang dilakukan LAZIS UMS 

mengunakan model konsuntif.Sebab, zakat 

diberikan berupa permodalan untuk 

penunjang pendidikan dan sosial 

dakwah.Sehingga dengan adanya beasiswa 

itu, mayarakat yang tidak bisa 

menyekolahkan anaknya, mereka terbantu 

untuk menyekolahkan anaknya dengan 

adanya beasiswa itu. Sehingga diharapkan 

orang tua yang sudah terbantu itu bisa 

menyisihkan uang kerjanya untuk 

kebutuhan yang akan datang. 

Penjelasan yang lain yang 

disampaikan pula oleh Bapak Sugeng, 

beliau mengatakan (wawancara tanggal 22 

Februari 2013 jam 10.00 wib) : 

 “Dalam kaitannya pendayagunaan 
yang bersifat produktif mas, pelaksanaan 
pendayagunaannya kearah modal usaha 
kecil baik itu yang dari awal merintis atau 
untuk menambah modal lagi mas. Tetapi 
kebanyakan yang sering dilakukan adalah 
usaha yang baru dirintis mas. Contohnya 



 
 

pemberian becak atau gerobak fried 
chieken kepada mustahik mas.Bantuan 
dananya diwujudkan berupa barang mas, 
soalnya kalau nanti kita wujudkan uang 
takutnya nanti tidak digunakan sesuai 
yang diiginkan mas. Tetapi walaupun 
berbentuk barang, kita tidak egois mas. 
Maksudnya tidak egois, barang yang 
diinginkan mustahik itu yang milih 
mustahik sendiri mas, kita cuma nganter 
dan membayar barang itu. 

barang – barang itu untuk modal 
usaha mereka mas, supaya bisa merubah 
keadaan ekonominya. Tetapi modal usaha 
itu tidak gratis mas, mustahik harus 
mengembalikan modal awal semampunya 
mas sampai mustahik bisa melunasinya 
dan setelah lunas barang itu sudah jadi 
hak utuh milik mustahik mas. Dan gini 
mas, setelah modal awal kembali, uang itu 
kita berikan kemustahik yang lain mas dan 
itu seterusnya. 

Dari hasil wawancara diatas, dapat 

dipahami bahwa pendayagunaan zakat 

yang dilakukan oleh LAZIS UMS 

merupakan pendayagunaan zakat produktif 

tradisional.Sebab modal yang diberikan 

berupa permodalan barang, guna untuk 

menambah modal usaha kecil. Dan barang 

yang diserahkan kepada mustahik 

merupakan barang yang menghasilkan 

nilai ekonomis yang bertahan lama yang 

tidak akan habis Cuma satu kali pakai. 

Dengan kata lain pendayagunaan yang 

bersifat produktif dapat merangsang 

mustahik untuk berusaha dan berkreasi 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan 

buat dirinya sendiri. Menurut hemat 

peneliti, pemberian modal dalam bentuk 

barang merupakan cara yang baik, karena 

untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak 

diinginkan. Karena apabila kita kasih 

modal berupa uang takutnya uang itu tidak 

digunakan sebagaimana mestinya. 

Sedangkan pada penyaluran dana zakat 

yang diberikan kepada mustahik sebagai 

bentuk modal pinjaman, secara logika 

merupakan teknis di lapangan dalam 

mensiasati agar dana zakat tersebut tidak 

hanya satu orang saja dalam menggunakan 

dan memanfaatkannya, tetapi juga 

mustahik lain yang membutuhkannya. 

Sebab mustahik yang lain juga punya hak 

atas dana zakat tersebut. Sehingga dengan 

sistem dipinjamkan (dana bergulir) maka 

pemberdayagunaan dapat berlaku adil bagi 

mustahik dapat terlaksana. 

Menurut hemat peneliti, LAZIS UMS 

dalam menjalankan tugasnya sebagai 

lembaga pengelola zakat sudah berjalan 

dengan tepat, efektif dan terorganisir. 

Disamping itu, kinerja LAZIS UMS dalam 

mendistribusikan zakat dalam bentuk 

konsuntif dan produktif  telah sesuai 

dengan hukum islam dan telah sesuai 

dengan peranannya sebagai lembaga 

pranata agama dalam mensejahterakan 

masyarakat. 

Pada realitanya, pendayagunaan yang 

dilakukan oleh LAZIS UMS 

sebagaimana yang telah disampaikan 

bapak Sugeng selaku amil zakat 

merupakan sebuah bukti nyata dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang kurang mampu dalam 



 
 

pengembangan diri atau keluarga 

menjadi masyarakat yang sejahtera 

berdasarkan nilai agama Islam.Jadi, 

pendayagunaan zakat yang diaplikasikan 

oleh LAZIS UMS dalam bentuk progam 

pemberian beasiswa, pembangunan 

sarana prasarana dan pemberian becak 

serta gerobak friend chiken merupakan 

usaha LAZIS UMS untuk 

mensejahterakan masyarakat yang 

kurang mampu.Dan pendayagunaan yang 

dilakukan atau diterapkan oleh LAZIS 

UMS dengan pendayagunaan bersifat 

konsuntui dan produktif telah sesuai 

dengan ajaran atau hukum Islam karena 

telah tersalurkan merata kepada delapan 

ashnaf yang sesuai dengan Al-qur’an. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian beberapa bab 

tentang pendayagunaan zakat profesi 

dalam perspektif hukum Islam ( Study 

kasus LAZIS UMS ) sebagaimana telah 

dijelaskan dalam pembahasan diatas maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 LAZIS UMS dalam 

mendayagunaan dana Zakat Profesi 

melalui tiga progam yaitu: progam 

pertama yaitu santunan pendidikan, 

ekonomi dan sosial dakwah. Dengan 

tiga progam tersebut LAZIS UMS 

telah mendayagunakan dana Zakat 

itu kedelapan ashnaf sesuai dengan 

Al-Qur’an. Karena satu progam yang 

dilaksanakan LAZIS UMS bisa 

mendayagunakan dana Zakat lebih 

dari satu ashnaf. Sehingga dengan 

hanya menggunakan tiga progam itu, 

LAZIS UMS dalam 

mendayagunakan dana zakat telah 

sesuai dengan syari’at Islam.contoh 

pendayagunaan yang dilakukan oleh 

LAZIS UMS : Santunan pendidikan 

bisa menyalurkan dan ke fakir dan 

miskin, Santunan ekonomi bisa 

menyalurkan dana kepada fakr 

miskin, amil, dan muallaf, santunan 

sosial dakwah bisa menyalurkan 

dana kepada fii sabillillah. Dan Cara 

atau sistem pendayagunan dana 

Zakat profesi di LAZIS UMS 

melalui dua cara, yaitu yang pertama 

pendayagunaan konsuntif 

tradisional, dana zakat yang 

disalurkan berbentuk beasiswa, 

pembangunan sarana prasarana 

masjid atau sekolahan, dll. Kedua 

yaitu pendayagunaan kearah 

produktif tradisional, karena 

pendayagunaan dana zakat yang 

disalurkan berbentuk barang yang 

bernilai ekonomis yang bertahan 

lama atau tidak sekali pakai, 

misalkan becak dan gerobak fried 

chiken. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa pendayagunaan 

zakat profesi di LAZIS UMS sudah 

sesuai dengan Hukum 



 
 

Islam.walaupun hanya menggunakan 

tiga progam dan belum adanya 

prosentase berapa yang 

didayagunakan ke arah konsuntif dan 

ke arah produktif dalam 

pendayagunaannya, tetapi sudah 

tepat sasaran kedelapan ashnaf yang 

sesuai Al-Qur’an. Walaupun ada 

satu ashnaf yang belum bisa 

didayagunakan yaitu Riqob.Karena 

memang riqob pada zaman sekarang 

sudah tidak ada. 

SARAN 

1. Kepada Amil LAZIS UMS, 

hendaknya memperluas jaringan 

dalam pengumpulan dana zakat 

profesi itu, tidak harus kalangan 

dosen dan karyawan UMS saja, 

tetapi ke eksternal UMS. Sehingga 

dana zakat profesi lebih banyak lagi 

dari tahun sekarang. Sehingga 

pendayagunaannya juga lebih 

banyak lagi. 

2. Kepada Amil LAZIS UMS, 

hendaknya telah memberi prosentase 

tentang pendayagunaan dana zakat, 

berapa persen dana untuk konsuntif 

dan berapa persen dana untuk 

produktif. Sehingga lebih mudah lagi 

dalam pendayagunaannya.    

3. Kepada LAZIS UMS, hendaknya 

dana yang sudah terkumpul 

didayagunakan atau disalurkan 

semua kepada Mustahiq, sehingga 

kesejahteraan Mustahik akan 

terjamin. 
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