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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Civitas PPMI Assalaam terdiri dari pimpinan pondok atau biasa disebut 

dengan Mudir Ma’had, pejabat struktural dibawah level  pimpinan, para dewan 

guru, pegawai atau karyawan, tenaga pengabdian dan para santri baik 

santriwan ataupun santriwati. Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang 

lain, seluruh civitas kecuali para santri PPMI Assalaam mempunyai hak dan 

kewajiban. Diantara kewajiban seluruh civitas PPMI Assalaam tentu saja 

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh pimpinan 

pondok. Untuk haknya mereka diberikan gaji bulanan dan fasilitas yang lain 

sesuai dengan fungsi masing masing.  

Jumlah seluruh guru dan pegawai PPMI Assalaam pada periode januari 

2014  mencapai 372 orang. Yang terdiri dari 174 guru dan 198 pegawai, Status 

para guru dibagi menjadi 2 golongan, yaitu guru tetap dan guru kontrak, begitu 

juga pegawai dibagi menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak
1
.  

Sebelum resmi menjadi guru dan pegawai PPMI Assalaam terdapat 

surat perjanjian kontrak kerja yang mengikat guru dan pegawai tersebut. 

Didalam surat kontrak kerja ada poin-poin yang harus disepakati oleh kedua 

pihak, salah satu poin tersebut adalah menyebutkan adanya potongan 2,5% dari 

gaji untuk dikelola kepada LZIS Assalaam. Besaran potongan 2,5% yang 
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dikenakan atas seluruh guru dan pegawai PPMI Assalaam adalah kebijakan 

dari pimpinan pondok yang disesuaikan dengan gaji bulanan masing-masing 

guru dan pegawai tersebut.  

Sesuai penjelasan singkat tentang potongan 2,5% atas gaji guru dan 

pegawai diatas yang dikelola oleh LZIS PPMI Assalaam, penulis ingin meneliti 

tentang penyaluran dana dari keseluruhan potongan 2,5% atas gaji guru dan 

pegawai PPMI Assalaam, apakah sudah disalurkan sesuai dengan hukum Islam 

mengenai penyaluran zakat ataukah belum?. Untuk itu penulis memberanikan 

diri untuk mengadakan penelitian terhadap hal ini.  

Menurut penguraian masalah diatas, penulis bermaksud memberikan 

judul pada penelitian kali ini yaitu : Analisis Penyaluran Dana Zakat Guru dan 

Pegawai oleh LZIS Assalaam Surakarta. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan suatu masalah, yakni:  

Apakah penyaluran dana zakat guru dan pegawai oleh LZIS Assalaam 

tahun 2013 kepada mustahik secara konsumtif  sudah sesuai dengan hukum 

Islam ?. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat  guru dan pegawai  oleh LZIS 

Assalaam tahun 2013 kepada mustahik secara konsumtif. 

b. Untuk mengetahui penyaluran tersebut sudah sesuai dengan hukum 

Islam mengenai penyaluran zakat atau belum. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah muamalah 

mengenai penyaluran  dana zakat guru dan pegawai oleh LZIS 

Assalaam. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu LZIS Assalaam 

memandang sejauh mana dana zakat guru dan pegawai PPMI Asalaam 

disalurkan. 

   


