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ABSTRAK 

NAJMA AINUL MUHSANAH. 2018 Peranan  Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kabupaten Enrekang Makassar. Skripsi. Di bimbing oleh Dr, Muhammad 

Ridwan, S.HI,.M.HI Pembimbing I dan Hasanuddin, SE,Sy.,ME Pembimbing II 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang di lakukan 

atau peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan maayarakat di 

Kabupaten Enrekang serta mengetahui dampak pengelolaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan 

secara deskriptif mengenai pengelolaan yang di lakukan atau peranan BAZNAS 

dalam meningkatkan kesejahteraan maayarakat di Kabupaten Enrekang serta 

mengetahui dampak pengelolaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Enrekang. Penetuan informan melalui purposive samling. Adapun 

yang menjadi informan atau sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua 

BAZNAS Kabupaten Enrekang dan Mustahiq Binaan BAZNAS kabupaten 

Enrekang. Selain itu ada juga data sekunder yakni perpustakaan dan majalah 

BAZNAS  Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat BAZNAS 

Kabupaten Enrekang dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS enrekang 

telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya, penelitian ini sudah bisa mengukur 

keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemisnikinan dengan 

tersalurnya zakat serta infaq kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun 

faktor penghambatanya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya 

peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah BAZNAS kedepanya berusaha 

lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisanya agar masyarakat dapat dapat 

kesadaran membayaran zakat agar membantu masyarakat kurang mampu. 

BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah berupaya menyediakan berbagai macam 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara peenliti dengan wakil ketua II Bidang Penyaluran daan 

pendayagunaan. 

Kata kunci : BAZNAS, Kesejahteraan masyarakat,  Peranan, Dampak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang harus 

menjadi perhatian pemerintah di negara manapun. Indonesia dikenal sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang 

melimpah, namun angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Angka 

kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia yang kaya akan sumber daya 

alam menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrument yang tepat 

dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.1 

Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduk beragama 

Islam dan salah satu syariat yang diwajibkan kepada umat Islam adalah 

mengeluarkan zakat Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur semua  

kehidupan manusia termasuk dalam harta seseorang. Islam telah mengatur agar 

harta tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja.  

Sistem ekonomi Islam memberikan satu instrumen agar harta bisa 

terdistribusi dengan baik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan, yaitu 

dengan memungut zakat dari orang-orang yang mampu dalam hal disebut muzakki 

kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang 

kemudian disebut mustahik. 

                                                             
1 La Ode Mursalin, Skripsi: “Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Keluarga  

Di Kecamatan Alla Kab.Enrekang”  (Makassar: Unismuh, 2021), h. 3 



 
 

Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial 

dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah 

mencapai batas ukuran yang di tentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan  

ditentukan berdasarkan jenis dan sifat dari sumber perolehan kekayaan tersebut 

Dalam bidang ekonomi. Zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan 

dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan 

sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya zakat 

mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam karena zakat  bisa 

dijadikan sumber dana bagi menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi 

masyarakat.2 

Zakat  merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja 

dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong 

mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan 

terlindungi dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari 

penganiayayan dan kelemahan Setiap golongan bertanggung jawab untuk 

mencukupi kehidupan orang-orang fakir.3 

Indonesia adalah negara yang bukan berdasarkan pada agama tertentu. 

Negara Indonesia mempunyai keterlibatan dalam mengurus umat Islam dan 

menjadikan komponen dalam peraturan Undang-Undangan Nomor 38 Tahun 

1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

                                                             
2 St Mahsyar. Nuhayati dan Wahidin, Nilai – Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat 

Berkeadaban.(Perspektif Hadis)  (Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, 2019), h. 2. 
3 Dr.Wahbah Al-Zuhayl, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: Penerbit PT remaja 

Rosdakarya, 1995 ), H 86-87 
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Pengelolaan Zakat. Selanjutnya melalui Undang-Undang ini pemerintah 

membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga untuk 

mengelola zakat yang ada di Indonesia.4 

Ada dua model pengelolaan zakat .Pertama, zakat dikelola oleh negara 

dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. 

Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi 

pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara 

pengelolaan zakat ini bisa efektif dan tepat sasaran di zaman modern pengelolaan 

zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola 

secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat  berbasis 

manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan secara 

professional pengelolaan zakat professional perlu dilakukan dengan saling 

keterkaitan antara sosilalisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, 

dan pengawasan, semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi kegiatan secarah 

utuh, tidak dilaksanakan secara persial atau bergerak sendiri-sendiri.5 

Dalam Undang-Undang tersebut, semua urusan zakat hanya boleh 

dilakukan Badan Amil Zakat Nasional resmi yang dimiliki pemerintah. Dengan 

pertimbangan luasnya  jangkauan dan tersebarnya umat Islam di seluruh wilayah 

Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab  BAZNAS  dalam mengelola 

zakat, maka dalam pelaksanaan pengumpulkan zakat. pemerintah juga 

                                                             
4 Pasal 5 (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
5 Hasan  Muhammad, Manajemen Zakat: Modal Pengelolaan  Zakat yang Efeltif ,  

(Yogyakarta: penerbit Idea Press, 2011), h. 20-21 

 



 
 

membentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Zakat  

No. 6 Tahun 2015 tentang zakat.6 

Berdasarkan peraturan tersebut maka resmi di bentuk  Badan Amil  Zakat 

Nasional termasuk Kabupaten Enrekang. Untuk membantu kinerja BAZNAS 

Enrekang maka dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing 

kecamatan dan Desa/Kelurahan, potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Enrekang 

sangat Besar. Apalagi sejak Bupati Enrekang yang mencetuskan pemotongan gaji 

PNS (payroll system) sebanyak 2.5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang 

sebagai zakat penghasilan untuk selanjutnyaa diolah BAZNAS Enrekang, pada 

tahun 2016 BAZNAS Enrekang  mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 miliar hanya 

dari zakat penghasilan PNS sebesar 2.5%. Itu belum termasuk pegawai non PNS  

pedagang badan usaha dan lain-lain. Begitu pun dengan zakat pertanian yang 

merupakan sumber zakat yang paling besar karena sebagian besar mata pencarian 

masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani. Selain itu potensi zakat yang 

cukup besar juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat jika dikelola 

dengan baik.7 

Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Kabupaten Enrekang 

merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program 

pemberdayaan untuk para masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha, para penerimanya 

diharapkan mampu menjani mandiri dan kesejahteraannya meningkat. Tujuan 

                                                             
6 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat 
7 Fajar Onlain “ BAZNAS Enrekang Target Kantongi Zakat 6.5 Milyar Tahun ini “ 

diakses dari http://fajaronline.com/2017/07/21/BAZNAS-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-

miliar-tahun-ini (Di akses 10 Oktober 2021) 

 

http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini
http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini
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utama dari program ini adalah meningkatan dana zakat baik itu infaq dan sedeqah 

sehingga dana yang disalurkan tidak hanya didistribusikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari saja tetapi juga mampus diputarkan kembali agar 

mustahik dapat memperoleh penghasilan dari bantuan dana zakat produktif 

tersebut. Tentu di harapkan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Enrekang ini 

bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka dibutuhkan untuk lebih lanjut hal-hal yang berkaitan 

dengan Pengelolaan zakat dengan mengambil judul “Peranan  Badan Amil 

Zakat (BAZNAS)  dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kabupaten Enrekang” pentingnya hal ini untuk diungkap. dan diharapkan 

mampu menjadi tolak ukur bagi Badan Amil Zakat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran BAZNAS di kabupaten Enrekang  dalam  pengelolaan 

zakat? 

2. Bagaimana dampak pengelolaan zakat oleh BAZNAS  dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang di lakukan Peran BAZNAS sehingga 

menjadi meningkatkan kesejahteraan maayarakat di Kabupaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Enrekang. 

 

 



 
 

D. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Akademis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih 

tentang BAZNAS sebagai pengelola zakat 

b. Manfaat praktis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan pihak BAZNAS untuk 

meningkatkan program yang dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di Kabupaten Enrekang secara khusus dan secara umum. 

2. Guna mengembangkan penalaran dan kempampuan penulis dalam 

mengkritisi persoalan-persoalan sosial. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan pengetahuan bagi para pemabaca terkait BAZNAS 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

G. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Zakat menurut bahasa berarti nama’ berarti keseburun. thaharah berarti 

kesucian, barakah  berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tahir yang 

berarti berkembang, berkah, rumbuh, bersih, suci, dan baik, Shara’ memakai 

kata tersebut untuk kedua arti ini. zakat diharapkan akan mendatangkan 

kesuburan pahala. karenanya dinamakan harta8. sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan syariat islam, zakat merupakan salah satu dari rukun 

islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua 

jenis. yaitu zakat fitrah (zakat al- firtah) dan zakat  harta (zakah al-mal ).9  

Menurut Ibnu Arabi “zakat digunakan untuk sedekah wajib” sedekah 

sunnah, nafkah, kemaafan, dan kebenaran, sedangkan,  menurut Abu 

Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa“lafas zakat diambil darikata  

zakah yang berarti nama’ sama dengan kesuburan dan penambahan.” Harta 

yang dikeluarkan disebut zakat. karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.10 

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendapat berkah pada harta 

tersebut. berkah dari tuhan. Mungkin melalui pemberian khusus, karena doa 

                                                             
8Hasbi ash- Shiddieqy. Pedoman Zakat ( Cet. 2 Semarang;  Pustaka Rizki Putra,  200), 

h.3  
9 Sahromo Oni, Fikih Zakat Kontenporer ( Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018 ). h. 2 
10 Mustaring. Muhammad Suaib Nasir. “Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang” 

(Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang, 2012), h. 4 

 



 
 

atau amaliah tertentu mungkin karena sikap lulus,  keihlasan,  kesabaran , dan 

kegigihan, Berkah bisa terwujud, sebagai rezeki, harta, kesehatan,  

keberhasilan,  kesembhan,  dan penyakit 11 

Istilah zakat sangat akrab bagi umat Islam, karena terkait dengan hajat 

hidup orang banyak dan rukun Islam. Oleh karenanya wajar bila konsep 

tersebut banyak disebut dalam Al-Qur’an maupun zakat Nabi dengan berbagai 

bentuknya seperti dengan kata zakat (al-zakat) dan sedekah (al – shadaqah) 

Adanya berbagai istilah tersebut tentu mengandung makna yang 

mendasar bagi kehidupan manusia. Kata zakat dalam Al-Qur’an disebut pada 

beberapa tempat seperti QS. al-Baqarah ayat 43: 

ٰكوةَ َوارْ  ٰلوةَ َوٰاتُوا الزه اِكِعْينَ كَ َواَقِْيُموا الصه عُْوا َمَع الره  

Terjemahannya : 

 

“Dan dirikanlah sholat serta bayarlah Zakat serta bersujudlah kamu 

beserta orang – orang sholat”12 

 

Tafsiran: 

Kemudian Allah berfirman“Dan dirikanlah shalat.”Yakni, secara lahir maupun 

batin.“dan tunailah zakat” terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. 

“dan rukuklah beserta orang-orang rukuk. “maksudnya sholatlah beserta orang-

orang yang sholat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan 

kepada rosul-rosul Allah dan ayat-ayatnya. maka sesungguhnya kalian telah 

menyatuhkan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin. dan antara 

                                                             
11 St Mahsyar. Nuhayati dan Wahidin, Nilai – Nilai Berkah Dalam Kehidupan 

Masyarakat Berkeadaban.(Perspektif Hadis)  (Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, 2019), h. 2. 
12 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Quraish Shihab ( Jakarta: Pustaka As salam, 

2011 ), h. 102. 
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keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya dan 

diantara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta, dan 

firmannya.“Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. Maksudnya 

shalatlah bersama orang-orang yang sholat di sini ada suatu perintah untuk 

shalat berjemaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwanya rukuk 

itu merupakan rukun diantara rukun-rukun sholat karena Allah menyebutnya 

sholat dengan rukuk. Sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata 

yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibannya hal 

itu padanya.   

Terkait dengan istilah shadaqah sebagai zakat adalah pendapat Qadhi 

Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan 

sedekah. Kata sedekah berasal dari kata shidq. benar dalam hubungan dengan 

sejalannya perbuatan dan uacapan dan keyakinan oleh karenanya wajar Allah 

menyebutkan istilah zakat dengan sedekah karena adanya kebenaran dengan 

perbuatan.13 

2. Dasar Hukum Zakat 

1. Al- Qur.an 

Dalam memahami Islam Al-Qur’an adalah sumber hukum tertinggi yang 

akan selalu menjadi pedoman sampai akhir zaman Sampai saat ini Al-

Qur’an tetap menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat juga sebagai 

bahan rujukan hukum dalam masyarakat juga tentang permasalahan zakat. 

Betapa pentingnya zakat sehingga ada banyak perintah zakat yang didahului 

                                                             
13Sofyan Hasan,  Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf  ( Surabaya:  Al –Ikhlas, 1995). h. 

26 



 
 

oleh perintah shalat sebelumnya. Berikut ayat-ayat dalam Al-Qur’an tentang 

pentingnya zakat sebagai berikut: 

a) QS. Baqarah :110 

َكٰوةَ ۚ َوَما تُ  لَٰوةَ َوَءاتُو۟ا ٱلزه ْن َخْيٍر تَجِ َوأَقِيُمو۟ا ٱلصه ُمو۟ا ِِلَنفُِسُكم م ِ دُوهُ ِعندَ قَد ِ  

َ بَِما  بَِصير تَْعَملُونَ إِنه ٱَّلله  

Terjemahannya : 

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu. tentu kamu dapat pahala nya disisi 
Allah. Sesungguhnya  Allah maha melihat apa -apa yang kamu 
kerjakan”14 

b) QS. At- taubah 103  

ِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ  يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ إِنه ُخْذ ِمْن أَْمَوٰ ُرُهْم َوتَُزك ِ

ُ َسِميٌع َعِليٌ   َصلَٰوتََك َسَكٌن لهُهْم ۗ َوٱَّلله
Terjemahannya :  

“Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka. dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”15 
 

2. Hadis 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hadis adalah dasar 

hukum selanjutnya yang digunakan setelah Al-Qur’an. Hadirnya hadis 

memperjelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang masih bersifat umum 

sehingga Sunnah hadir untuk memperjelasnya. Berikut hadis-hadis 

mengenai zakat yaitu sebagai berikut.  

 

 

                                                             
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Quraish Shihab (  Jakarta: Pustaka 

As salam,  2011), h 17 
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Quraish Shihab (  Jakarta: Pustaka 

As salam,  2011), h 203 
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Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar:  
 

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم بَعََث َعْن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي َّللاه َعْنُهَما أَنه النهبِيه َصلهى َّللاه

 ُ ُ َعْنهُ إِلَى اْليََمِن فَقَاَل اْدُعُهْم إِلَى َشَهادَةِ أَْن ََل إِلَهَ إَِله َّللاه ُمعَاذًا َرِضَي َّللاه

ِ فَإِْن ُهْم أََطاُعوا ِلذَِلَك فَأَْعِلْمُهْم أَنه  َ قَْد اْفتََرَض َعلَْيِهْم  َوأَن ِي َرُسوُل َّللاه َّللاه

 َ َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكل ِ يَْوٍم َولَْيلٍَة فَإِْن ُهْم أََطاُعوا ِلذَِلَك فَأَْعِلْمُهْم أَنه َّللاه

اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصدَقَةً فِي أَْمَواِلِهْم تُْؤَخذُ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ َعلَى 

 فُقََرائِِهمْ 
Artinya: 

Dari ibnu ‘abbas Radiallauhi  ‘anhuma bahwa ketika Nabi 
Shallallahu’alaihiwasallam mengutua  Mu’adz Radiallahu ‘anhu ke 
negri yaman, Beliau berkata,: “maka beritahukanla bahwa Allah 
mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika 
mereka telah mena’atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah 
mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka dan 
diberikan kepada orang-orang faqir mereka”16 
 

3. Berikut peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan Zakat di 

Indonesia sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5255) 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38. 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508) 

c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal 

Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal Komisi Negara. Pemerintah 

                                                             
16 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992), h 88 



 
 

Daerah. Badan Usaha Milik Negara. Dan Badan Usaha Milik Daerah 

Melalui Badan Amil Zakat Nasional; 

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan 

Tata cara penghitungan Zakat mall dan Zakat fitrah derta 

pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif; 

e. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten/kota se-Indonesia; 

f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota  

g. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Zakat 

h. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pelaksanan 

Peraturan Daerah no. 6 Tahun 2015. 

3. Tujuan Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi. yaitu 

hablum minallah dan hablum minannas. Syariat zakat  Islam menunjukkuan 

bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan 

terutama nasib orang yang lemah. Dibalik persyaratan kewajiban ada 

beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran 

praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain: 
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a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitasn 

hidup serta penderitaan.  

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, 

ibnu, sabil dan mustahik lainnya. 

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat Islam seta 

manusia pada umumnya. 

d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan. 

e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam 

suatu masyarakat. 

f. Membersihkan sifat dengki dari iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-

orang miskin 

g. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. 

h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diriseorang, terutama 

yang mempunyai harta.17 

4. Rukun dan Syarat Zakat 

1. Rukun Zakat 

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum 

mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta 

yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat, Seseorang 

yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan 

sebagaian dari harta mereka dengan cara melepaskan hal 

kepemilikannya. Kemudian di serahkan kepemilikannya kepada orang 

                                                             
17 Imam Bukhari, Shahih Bukhari,  (Beirut: Darrul  Kutubul Ilmiyah, 1992), h. 88 

 



 
 

orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang 

memungut zakat18 

2. Syarat Wajib Zakat 

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah 

memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebur sudah 

nukallaf atau belum karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan 

jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama akan tetapi zakat 

merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena 

didalam harta yang dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir dan 

miskin yang harus ditunaikan zakatnya19 menurut jumhur ulama’. syarat 

wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut : 

e. Beragama Islam 

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari 

harta orang muslim. Dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau 

miskin. Para ulama  mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non 

muslim. karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. 

f. Berakal Sehat dan Baliq 

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang 

baliq. Sebab anak yang belumbaliq dan orang yang tidak berakal, tidak 

mempunyai tanggung jawab hukum. 

 

 

                                                             
18 Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi’i (Jakarta: PT Niaga Swadaya. 2010). h. 97 
19 Masturi Ilham, Nurhadi., Fikih Sunnah Wanita (Jakarta: Pusaka Al-Kausar.2008). h. 

225. 
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g. Merdeka 

Pada ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada 

seorsang muslimyang dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi 

nishab. Seseorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap 

harta. karena yang memiliki hartnya adalah tuanya. 

h. Milik sempurna 

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk 

mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang 

lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat 

i. Sampai Nisab 

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang 

ditentukan secara hukum. yang mana harta tidak wajib dizakati jika 

kurang dari ukuran tersebut. Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan 

primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat, rumah tangga, mobil, dan 

lain-lain yang digunakan sendiri).  

j. Cukup Hasil 

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun 

dalam pemanggalan Islam 

k. Bebas dari Hutang  

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib akat dan 

harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu mishab yang 

sudah bebas dari hutang.20 

 

 

                                                             
20Yusuf Qardawi, Alih bahasa Salman Harun dkk,  Hukum Zakat. Studi Komparatif Status 

dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007). 

h. 155. 



 
 

3. Syarat Sah Zakat 

g. Niat 

Disyaratkan berniat untuk menegeluarkan zakat. yaitu niat harus 

ditunujkan Allah SWT. Dengan berpegang teguhbahwa zakat itu 

merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa 

mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah 

fardhu dan sunnah. 

h. Tamlik  

Tamlik adalah memindahkan kepemilikan harta kepada yang 

berhak menerimanya Tamlik menjadi syarat pelaksanaan zakat, yakni 

kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya 

kepada para mustahik21 

 

5. Macam-Macam Zakat 

Macam zakat secara umum zakat terbagi menjadi 2 macam. yaitu 

Zakat fitrah dan Harta Zakat mall 

1. Zakat fitrah 

Zakat fitrah adalah yang berfungsi mengembalikan manusia 

muslim kepada fitrahnya. dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-

dosa yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya 

sehingga manusia menyimpanh dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat 

fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang mengeluarkan zakat 

fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya. 

                                                             
21Wahbah Zuhaily, Afifi Abdul Hafiz, op. cit., h.117 
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zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum 

sholat ‘Id maka yang ia berikan bukalah termaksud zakat fitrah tetapi 

meupakan sedekah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai 

selesai sholat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya 

membahagiakan orang miskin pada hari raya. dengan demikian 

apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya 

pada hari itu 

Banyaknya zakat fitrah yan dikeluarkan untuk perorang satu 

sha’ (2.5 Kg/3.5liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa 

dan mencukupi kebutuhan kebutuhan orang miskin di hari raya idul 

fitri 

2. Zakat Mall (Harta) 

Secara umum dalam kitab-kitab fiqih Islam harta kekayaan 

yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongan ke dalam 

kategori: emas, perak, uang, barang yang diperdagangankan, hasil 

peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. Masing-

masing kelompok tersebut berbeda In nisab, haul dan kadar zakat.22 

a. Jenis-jenis Harta yang wajib di Zakati. 

Pada umunya dalam fiqih Islma ialah harta kekayaan yang 

wajib dizakati atau dikeluarkan zakat digolong kedalam kategori. 

 

 

                                                             
22Dr. Ilham  Kadir MA.,dkk. Panduan Praktis Berzakat ( LSQ Makassar dan BAZNAS 

Enrekang,2020). H. 29 



 
 

1. Emas, dan Perak   

Emas dan perak merupakan logam mulia ialah merupakan 

tambang elok. sering dijadikan perhiasan dan juga mata uang 

yang berlaku dari waktu ke waktu. Semua Ulama sepakat 

bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya. 

karena secara syariat Islam memandang emas dan perak 

potensial hidup dan berkembang. Banyaknya zakat untuk 

perhiasan emas perak 2.5%23 

2. Barang yang diperdagangkan/harta perniagaan 

Yang dimaksud harta pernigaan ialah semua yang dapat 

diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik 

berupa barang seperti alat-alat. pakaian. makanan. hewan 

ternak, mobil, perhiasan dan lain-lainnya yang diusahakan oleh 

persorangan maupun usaha persekutuan. 

Adapaun nisab harta pernigaan/perdagangan sama 

dengan nisab emas dan perak. sedangkan kadar zakat zakat 

untuk perdangangan /perniagaan 2.5% atau 1
4⁄  tahun 

perdagngan/peniagaan dihiting dari mulai berniaga.24 Pada tiap-

tiap tahun perniagaan itu apabila cukup satu nisab maka wajib 

bayar zakatnya 

 

                                                             
23Elsi Kartika Sari. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. (Jakarta: PT: Grasindo, 2006 ) h. 

26 
24Elsa Kartika Sari, op.  cit., h. 27  
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3. Hasil Pertanian 

Adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai 

ekonomis seperti padi. Biji-bijian (jagung. kedelai). Umbi-

umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalur, jahe). Sayur-sayuran, 

buah-buahan. Rumput-rumputan (sere/minyak sere, bamboo, 

tebu). Daun-daunan (tembakau, vanilla) kacang-kacangan25 

4. Hasil peternakan  

Dasar hukum wajib zakat bagi ternak berdasarkan hadis nabi 

yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari. Yang wajib dikeluarkan 

zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun 

pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga 

pengangkut dan sebagai nya. Sesuai hadis Nabi SAW. “sapi -

sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya. karena ternak 

sebagai pekerja tidak ada zakatnya. jadi ternak yang wajib di 

zakati antara lain unta. sapi. kerbau. kuda (kecuali yang 

ditunggangi), kambing, domba, Biri-biri serta jenis lainnya.26 

6. Zakat profesi 

Zakat profesi yaitu zakat yang dilakeluarkan dari penghasilan profesi 

(hasil profesi) bila telah mencapai nisab. profesi dimaksud mencakup profesi 

pegawai negeri atau swasta konsulan. dokter notaris akuntan. artis dan 

wiraswasta. Jika penghasilan selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas 

murni dan zakatnya dikeluarkan sekali sebesar 2.5% setelah dikurangi 

                                                             
25Elsi Kartika Sari, op. cit., h. 28 
26 Elsa Kartika Sari.op. cit. h. 30 



 
 

kebutuhan yang melekat padanya (seberupa pajak penghasilan).27 Dasar dari 

zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan akat profesi ini ditetapkan 

sebanyak yang wajib dikeluarkan 2.5% jika telah memenusi senilai 94 gram 

emas murni sesuai ketetapan instruksi mentri agama RI No. 5 tahun 1991 

tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat 

Orang-orang berhak zakat ada 8 golongan yang termasuk orang- orang 

yang berhak zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data 

orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat 

QS. At-taubah ayat 60 

دَٰقُت ِلْلفُقََرۤاِء َواْلمَ  ٰسِكْيِن َواْلعَاِمِلْيَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلهفَِة قُلُْوبُُهْم َوفِى اِنهَما الصه

 ُ ِ َۗوَّللاه َن َّللاه ِ َواْبِن السهبِْيِلۗ فَِرْيَضةً ِم  قَاِب َواْلغَاِرِمْيَن َوفِْي َسبِْيِل َّللاه الر ِ

 َعِلْيٌم َحِكْيمٌ 

 Terjemahan: 

“sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang – orang fakir. 
miskin . panitia zakat. orang – orang mua’llaf. budak – budak. orang 
yang berhutang. orang yang berjalan di jalan Allah. ibn sabil sebagai 
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana28 

Mualaf itu bermacam-macam jenisnya ; menurut pendapatan Imam syafii 

jenis mualaf yang pertama dan terakhir pada masa sekarang (zaman Imam syafii) 

tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya. karena Islam telah kuat. Berbeda 

dengan dua jenis mualaf yang lainnya. maka keduanya masih berhak untuk 

diberikan bagian. Demikian menurut pendapat yang saahih (dan untuk) 

memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukab 

                                                             
27 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat ( Makassar: Alauddin University Press, 2011 ). 

hal.79 
28Dapertemen Agama RI. Al-Quran dan Quraish Shihab. (Jakarta: Pustaka Assalam. 

2010). h 12 
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(orang-orang yang beutang) orang-orang yang mempunyai utang. dengan syarat 

bila utang mereka itu bukan untuk maksiat atau mereka telah bertobat dari 

maksiat. hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau 

diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan 

mereka. sekalipun mereka adalah orang-orang yang bercukupan   (untuk jalan 

Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang 

membayarnya, sekalipun mereka adalah oaring-orang yang bercukupan (dan 

orang-orang yang sedang perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya 

(sebagaimana suatu keberadaannya diperkirakan (Allah dan Allah Maha 

Mengetahui) makhluknya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaannya 

zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka. dan tidak 

boleh pula mencegah zakat dari sebagaian golongan diantara mereka bilamana 

golongan tersebut memang ada selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya 

kepada golongan-golongan tersebut secara mereta, akan tetapi imam berhak 

mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya Huruf lain 

yang terdapat pada lafal lilfuqaraa. memberikan pengertian wajib meratakan 

pembagian zakat kepada setiap individu – individu yang berhak.29 Diantara oaring 

yang berhak menerima zakat itu adalah: 

1. Orang Fakir  

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. mereka tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 

sera keluarga seperti makan. mnum. sanadang dan perumahan 

                                                             
29Didin Hafidhuddin,  Zakat dalam Perekonomian Modern. (Cet KE-1. Jakarta: Game 

Insani 2002). h. 125 



 
 

2. Orang Miskin 

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupnya dan dalam 

keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak 

mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain 

3. Amil Zakat 

Amil Zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk 

mengurusi masalah Zakat, termasuk para pengumpulan. para penyimpan. 

para penulis serta para penghitung yang betugas untuk menghitung berapa 

kadar Zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa aja akan dibagikan 30 

4. Muallaf   

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang 

yang baru masuk Islam yang imamnya masih lemah namun mempunyai 

pendirian kuat ditengah keluarga yang masih kafir. 

5. Riqab 

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan 

Muslim yang ditawan oleh orang – orang kafir. 

6. Gharim ( orang yang berhutang) 

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang 

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang 

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 

dengan zakat. walaupun ia mampu membayarnya 

 

                                                             
30Masturi Ilham  Nurhadi,  Fikih Sunnah Wanita ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,  2008 ). 

h.298 – 299  
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7. Fii Sabilillah 

Fii Sabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan 

Islam dan kaum muslimin. Dianatara ulama’ ada yang berpendapan bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan 

untuk berbuat kebiajakan sepeti maendirikan sekolah. rumah sakit dan lain – 

lain. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari 

daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesensaraan dan kehabisan 

bekal dalam perjalanannya. 

B. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat 

untuk memudahkan dalam menemukan makna dari kesejahteraan masyarakat. 

oleh karena itu parlu didefinisikan secara terpisah tentang kesejahteraan dan 

masyarakat. 

1. Kesejahteraan 

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. aman santosa dan 

makmur. selamat (terlepas dari segala macam gangguan. kesungkaran. dan 

sebagainya). Kesejahteraan hal dan sebagainya.31 Dalam mu’jam 

Mushthalahatu al-Ulum al-Ijtimah‘iyah. kesejateraan (welfare) adalah kondisi 

yang menhendaki terpenuhinya kebuuhan dasar bagi individu atau kelompok 

                                                             
31Dediknas,  Kamus Bahas Indonesia  ( Jakarta: Pusat Bahasa , 2 008). h 1284 



 
 

baik berupa kebutuhan pangan. pendidikan. kesehatan. sedangkan lawan dari 

kesejahteraan adalah kesedeihan (bencana ) kehidupan. 

Dalam konsep dunia modern. kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana 

seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok. baik itu kebutuhan akan undang-

undang makanan. pakaian. tempat tinggal. air mineral yang bersih serta 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai 

yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang 

mengantarkan pada status social yang sama terhadap seama warga lainnya. kalau 

menurut Hak Asasi Manusia.  definisi kesejahteraan kurang lebih berbunya bahwa 

setiap laki-laki ataupun perempuan. pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk 

hidup layak baik dari segi kesejahteraan. makanan minuman. perumahan. dan jasa 

sosial. jika tidak maka hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia32 

2. Masyarakat  

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama33. Dalam kamus bahasa 

Indonesia masyarakat berasal dari kata sarikat yang berarti golongan atau 

kumpulan. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society atau civilization. 

Society is a organization. territoriality. culture distincitiveness. and sexual 

recruitmen. Masyarakat juga disebut civilized community. komunitas yang 

beradap. atau masyarakat madani. 

                                                             
32 Ikhwan Abidin Basri,  Islam dan Pembagunan Ekonom ( Jakarta: Gema Insani 

Press ,2005), h. 24. 
33 Depastemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesi .(Cet. II; Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), h. 564. 
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Menurut koentjaraningrat. masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinterasi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu yang 

terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Penekanan yang ditonjolkan oleh adanya 

suatu masyarakat adalah adanya interaksi diantara manusia yang diikat Ikhwab 

Abidin Basri. Oleh adat istiadat secara kontinyu dan adat istiadat tersebut 

merupakan identitas bersama. Sedangkan Burhan Bugin berpandangan bahwa. 

masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menepati suatu wilaya 

tertentu yang hidup relative lama . saling berkomunikasi. memiliki simbol-simbol 

dan aturan aturan tertentu serta system hukum yang mengentrol tindakan anggota 

masyarakat tersebut serta relative dapat menghidupi dirinya sendiri34 

Berdasarkan pandangan tersebut. maka dapat dipahami bahwamasyarakat 

adalah suatu sistem kegidupan bersama bagi umat mansuia yang menempati 

wilaya tertentu dengan waktu yang relative lama. memiliki tujuan bersama. tata 

hukum bersama. dan terciptanya interaksi sosial. 

Dari berbagai definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan masyarakat 

tersebut amaka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah 

kelompok manusia yang terpenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani dan 

saling berinteraksi satu sama lain. 

Kesejahteraan masyarakat. Istilah yang sering digunakan dalam terminologi 

akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dan pemahaman dan 

penggunaannya. Kesejahteraan sosial menunjuk kondisi kehidupan yang baik. 

terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup. kebutuhan spiritual (tidak cukup 

                                                             
34 Arafuddin Tike, dan Tajuddun Hama,  Dasar- Dasar Pengembangan  Masyarakat 

Islam (Makassar ; Alauddin Press, 2010). h. 4 



 
 

mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), 

kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang teratur. konflik dalam kehidupan 

dapat dikelola keamanan dapat dijamin keadilan dapat ditegakkan di mana setiap 

orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. tereduksinya kesenjangan 

sosial ekonomi35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 James Midgley, pembangunan Sosial  Perspektif  Pembangunan Dalam Kesejahteraan 

Sosial (Jakarta;  Depart RI,  2005)., h 21 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif.36 Penelitian ini 

tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dan diuraikan dengan kata-kata, 

misalnya hasil wawancara antara penulis dan informasi.Tujuan dari penelitian 

adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi. 

sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertantangan dua keadaan 

atau lebih hubungan antara variable. perbedaan antra fakta. pengaruh terhadap 

suatu kondisi dan lain-lain.  

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan di kantor BAZNAS Enrekang di jl. 

Buttu Juppandang No.77. Juppandang. Kecamatan Enrekang. Kabupaten 

Enrekang. 91711 Sulewesi Selatan 

C. Fokus Penelitian 

Focus penelitian ini difokuskan terhadap pengelolaa zakat. Melihat peran 

dan manfaat zakat khususnya dalam hal ekonomi. zakat sangat berperan penting 

dalam pemberdayaan potensi umat dan dapat berperan sebagai alternative 

penanggulan kemiskinan. hal ini kemudian akan dialisis dalam ilmu teori dakwah 

                                                             
36Amalia Nur, Skirpsi: “Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan di  

Kota Makassar” (Makassar; Unismuh , 2020), h. 78) 



 
 

 

D. Sumber Data 

3. Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data37. Yaitu dengan mengadakan penelitian Kabupaten 

Enrekang. Sumber data primer adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang 

dan Mustahiq Binaan BAZNAS kabupaten Enrekang. 

4. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperolehdari 

studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknitis. yang di 

dapat dari: 

a. Perpustakaan  

b. Literatur Zakat baik dari buku. majalah.surat kabar. jurnal maupun 

situs-situs internet yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat 

dalam pengembangan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Enrekang. 

5. Data Tersier  

Data Tersier adalah bahan-bahan memberikan penjelasan terhadap  

data primer dan sekunder. Adapaun data tersier dalam penelitian ini 

adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam. 

 

 

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif.kualitatif  (Cet. VII; Bandung alfabeta. 2015). 

h 308. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategi dalam 

penelitian38. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara 

a. Observasi 

Observasi meupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung 

dan tidak langsung. Karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam 

praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat. seperti daftar catatan dan alat-

alat perekam elektronik. tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan 

kebutuhan39 

b. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi anatara dua orang yang mempunyai 

infomasi penting suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan dana 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber.40 dalam 

wawancara. pernyatan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang 

melakukan wawancara seorang pewancara diharapkan dapat menyampaikan 

pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan. 

serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar, karena tujuan 

utama wawancara adalah untuk mendapatkan infomasi yang valid ( sah, sahih).  

                                                             
38Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung :  Alpabeta,  2005 ). h. 62. 
39Dewi Sadia, Metode Penelitisn Dakwa Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif  (Bandung 

PT.Remaja Rosdakarya,  2015 ). h.87. 
40Rahmat Kriyantono,  Riset Komunikasi ( Jakarta: Kencana,  2006). h. 98. 



 
 

sebagai pengecekan anggota.41 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan 

cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang 

diteliti. Metode dokumentasi dimaksudkan dalam hal ini adalah pengumpulan data 

yang didapatkan dari wirausaha muslim setempat ataupun yang terkait sehingga 

dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen – dokumen penting 

yang terkait dengan pengelolaan zakat ( BAZNAS ) dalam meningkatkan 

kesejahteraan Kabupaten Enrekang. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisi data digunakan setiap kali pengambilan data sebuah penelitian. 

Penelitian dapat menganalisis setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui 

teknik ini serta mengelola data menarik kesimpulan berdasarkan dari data – data 

yang telah di dapatkan serta memberi gambaran yang di dapatkan dari loaksi 

peneitian. 

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur suatu urutan 

data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola. kategori dalam suatu urutan 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan 

oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal. mengatur mengurutkan. 

mengelompokkan. memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik 

daru catatan lapangan gambar atau foto dokumen. 

                                                             
41 Bagong Suyanto, Metodologi Penelitian Sosial  (Jakarta : Kencana, 2007). hlm 69 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Deskrpsi Lokasi Penelitin 

1.  Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang  

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La 

Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 

tentang SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) 

KABUPATEN ENREKANG MASA BAKTI 2009 – 2012. Keputusan ini 

memperhatikan hasil musyawarah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 

Cendekiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan pengurus BAZ Lama 

tanggal 13 Juli 2009 tentang Pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) 

Kabupaten Enrekang. Selain itu, usul Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Enrekang Nomor : Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 

tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Enrekang 

masa bakti 2009 – 2012. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) 

Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012 : 

a. DEWAN PERTIMBANGAN  

1) Ketua                 : Bupati Enrekang  

Wakil Ketua       : Kakandepag. Kabupaten Enrekang  

2) Sekretaris           : Sekda Kabupaten Enrekang  

Wakil Sekretaris : Ketua Pengadilan Agama  

b. KOMISI PENGAWAS  



 
 

1) Ketua                  : Pimpinan Bank Sulsel Cabang Enrekang  

Wakil Ketua        : Drs. H. Achmad Mada Ali  

2) Sekretaris             : H. Syafruddin Shofi Mas‟ud, SH  

Wakil Sekretaris : Drs. Pasuloi Dumas 

c. Badan Pelaksana  

1) Ketua                    : H.M. Amin Palmansyah, SH.MM  

Wakil Ketua         : 1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd 

                 2. Drs. H. Kamaruddin SL,M.Ag  

2) Sekretaris             : 1. Penyelenggara Zakat & Wakaf  

               2. Drs. Lamir Dacing,M.Si  

               3. Amiruddin, S.Pdi  

3) Bendahara            : Sanafiah, S.Ag  

Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag  

Semula, masa bakti keputusan Bupati ini hingga tahun 2012.Namun seiring 

waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga Akhirnya, Bupati 

Enrekang yang saat itu menjabat. Muslimin Bando M.Pd mempelopori 

terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang 

dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 

tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat 

Kabupaten Enrekang periode 2015 – 2019. Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 

2016, Bupati Enrekang mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 

64/KEP/II/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Enrekang Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan Surat 
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Keputusan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang Jawaban 

Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga 

Berita Acara Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 

06/PANSELBAZNASKABEK/II/2016. Berikut ini Susunan Pengurus Badan 

Amil Zakat Nasional( BAZNAS ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021 : 

a. DEWAN PERTIMBANGAN :  

1) Bupati Enrekang 

2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang 

3) Ketua Mui Kabupaten Enrekang  

b. KOMISI PENGAWAS 

1) Pimpinan Pt. Bank Sulselbar Cabang Enrekang  

2) Drs. H. Syawal Sitonda, Mm  

3) Haming, Sh  

4) Drs. H. Dahaling Laogi  

5) Drs. Mardan  

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Baznas Enrekang 

a. Visi  

“Menjadi Kabupaten Muzaki.” 

b. Misi  

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga 

menjadi lembaga pilihan utama umat 

2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolahan nasional untuk 

tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi 

seluruh pengelola zakat  

3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi 

modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, 

dan efisien 

4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat 

kepercayaan dari masyarakat  

5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan 

benar sesuai syari’ah 

6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik dan 

7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat. 
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c. Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang 

1. Takwa: semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan 

amilnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah dan akan 

mempertanggungjawabkannya kepada Allah 

2. Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang 

akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang 

dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolak 

ukur yang jelas 

3. Tabligh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang 

mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah 

untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai 

wujud rahmatan lil ‘alamiin  

4. Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang 

mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas 

secara kelembagaan maupun personal para amilnya (5) Fathanah: 

BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu 

membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan. 

 

 

 

 



 
 

3.  Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Enrekang 
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B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Peran BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam  Pengelolaan 

Zakat 

BAZNAS sebagai suatu lembaga yang dibentuk pemerintah selaku amil 

untuk menangani masalah zakat, infak dan shadaqah, memiliki peranan yang 

sangat penting sebagai amil dengan penuh tanggung jawab, bijaksana dan dapat 

dipercaya. Dalam hal ini sangat menentukan stabilnya perekonomian, terutama 

pada diri pribadi sebagai manusia yang tidak lepas dari hubungan sosial 

kemasyarakatan. Dalam peranannya, BAZ berfungsi dalam mengembangkan 

ekonomi ummat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi 

masyarakat berekonomi lemah dengan program yang produktif dengan tujuan bisa 

membantu beban hidup dan mensejahterahkan masyarakat kurang mampu 

khususnya yang ada di Kabupaten Enrekang. 

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat 

kepada mereka yang berhak kepada masyarakat. Pendiistribusian mempunyai 

sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan 

menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok 

masyarakat yang kurang mampu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam 

pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang yang Pertama pendekatan 

secara parsial dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta 

dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah 



 
 

kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua pendekatan secara 

struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara 

berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah 

kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Untuk 

memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik- baiknya, diperlukan 

kebijaksanaan dari lembaga amil zakat diberikan kepada yang berhak secara 

konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan 

secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi 

sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk 

modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari 

kemiskinan. 

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Enrekang, yaitu : 

1) Enrekang Cerdas 

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak 

didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak 

didik putus dan atau terancam putus sekolah. Program enrekang cerdas 

meliputi bantuan beasiswa SD/SMP (Paket Sekolah), bantuan beasiswa 

perguruan tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Study) dan bantuan pendidikan 

bagi siswa miskin dan berprestasi. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Kadir Lesang, S. Ag 

selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan beliau 

mengatakan : 

 “Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk beasiswa 

SD/SMP/SMA, Perguruan Tinggi bahkan penyelesaian studi perlu 

mencantumkan surat permohonan, Rincian anggaran biaya sesuai 

dengan permohonan, aada rekomendasi dari Desa/Kelurahan bahwa 

betul-betul tidak mampu, penghasilan orangtua/wali dibawah 1 

juta”42 

Wakil ketua II membidangi pendistribusian / pendayagunaan itu juga 

punya SOP (Standar operasional Prosedur) sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  

salah  satu responden bahwa: 

 “Terkait dengan perencanaan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), 

kita mempunyai rencana kerja yang meliputi empat program, program 

cerdas, program sehat, program religious, program peduli dan ini 

program keempat tidak boleh kelur dari delapan asnaf”43 

Dari wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa, siapa yang masuk 

dalam delan asnaf itu, BAZNAS kabupaten enrekang mampu mengatasi kendala-

kendala yang munsul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kreteria sebagai 

pengelola sebagai mana dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, 

amanah, jujur, terampil dalam bekerja salam dan memiliki pengetahuan yang 

cukup. Tumbuhnya kehakinan dan kepercayaan umat bahwa pegelolaan zakat 

                                                             
42Bapak Kadir Lesang, S. Ag, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

BAZNAS Kabupaten Enrekang Wawancara Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 10.30 WITA 
43Ilham Kadir, Pengurus BAZNAS, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten 

Enrekang, 10 Maret 2022 Pukul 11.00 WITA 



 
 

oleh pemereinta atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar 

bagipemberdayaan masyarakat. 

2) Enrekang Sehat 

Enrekang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Program enrekang sehat meliputi bantuan berobat dan pendampingan, 

bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin dan bakti sosial.  

Berdasarkan hasil wawancara program, enrekang sehat meliputi : 

“Bakti Sosial, donor danar, khitanan massal dan emeriksaan Kesehatan 

gratis” 

3) Enrekang Religius 

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

nilai- nilai keberagaman dan syi‟ar gerakan dakwah islam yang lebih dari waktu 

ke waktu. Program enrekang religious meliputi pembinaan kaderisasi imam dan 

dai/daiah, bantuan operasional da‟I, pembinaan generasi qur‟ani/rumah tahfidz, 

pembinaan generasi muda islami dan bantuan pengembangan syari‟at islam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aminah selaku pengurus 

BAZNAS Kabuupaten Enrekang mengemukakan bahwa : 

“ Program, enrekang religus meliputi Kederasi imam dan dai/dai‟ah, 

Insentif muballig tim safari ramadhan dan idul adha, Pembinaan generasi 

Qur‟ani dan rumah tahfidz, pengadaan al-Qur’an dan Buku khutbah zakat, 

insentif guru mengaji dan guru madrasah serta Bantuan pembagunaan 
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masjid/sarana ibadah. Semua disalurkan sesuai dengan lampiran RAK 

(Rancangan Anggaran Kegiatan)”44 

4) Enrekang Peduli 

Enrekang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulan 

terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar 

dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Program 

enrekang peduli meliputi bantuan konsumtif, bantuan tanggap bencana, bantuan 

bedah rumah, bantuan musafir, bantuan muallaf dan bantuan gharimin. 

Berdasarkan hasil wawancara denga Ibu Fatimah selaku pengurus BAZNAS 

beliau mengatakan : 

“Program Enrekang peduli ini terdapat beberapa sub program meliputi 

bantuan konsumtif. Jenis kegiatannya meliputi bantuan panti asuhan 

sasarannya yaitu anak yatim piatu. Kemudian santunan langsung tunai 

sasarannya lansia, disabilitas dan orang gila. Selain itu, kita ada program 

ACT (Aksi Cepat Tanggap) sasarannya yaitu warga fakir miskin dan korban 

bencana alam. Ada juga program beda rumah, bantuan muallaf, musafir 

serta kurban berdayakan desa untuk masyarakatt miskin”45 

2. Dampak Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Dampak Baznas Enrekang terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Enrekang dapat di lihat dalam Indekas Zakat Nasional(IZN).pada tahun 2019 

pengukuran IZN yang dilakukan Baznas Enrekang  menghasilkan nilai sebesar 

0,72(Baik). Nilai IZN diperolah dari penggabungan dua dimensi, yaitu dimensi 

                                                             
44Ibu Aminahh , Pengurus BAZNAS, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten 

Enrekang, 10 Maret 2022 Pukul 11.00 WITA 
45Ibu Fatimah , Pengurus BAZNAS, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten 

Enrekang, 10 Maret 2022 Pukul 11.00 WITA 



 
 

makro dan dimensi mikro. Hasil perhitungan Baznas Enrekang dapat dilihat dari 

data di bawah ini 

Tabel Indeks Dimensi Makro Baznas Kabupaten Enrekang 

 

BAZNAS Kabupaten Enrekang pengelolaan zakatnya sudah berlangsung 

dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga 

pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan 

pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan 

zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana 

kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan 

petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di kabupaten enrekang. 

Nilai dimensi makro kabupaten enrekang adalah 0,80(Baik). Dimensi makro 

disusun dari tiga indikator yaitu regulasi,dukungan APBD, dan database lembaga 

zakat. indikator pertama, yaitu regulasi daerah mendapatkan nilai 1,00(Sangat 

Baik). Hal ini dapat di defenisikan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah 

memiliki regulasi yang mengatu mengenai perzakatan di Kabupaten Enrekang.  
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Yang kedua yaitu nilai indeks indikator APBD sebesar 0,75(Baik) 

menunjukan bahwa sudah adanya alokasi APBD untu biaya oprasional Baznas 

Enrekang namun baru memenuhi 75% dari total biaya oprasional. Dan yang 

terakhir yaitu database, penilaian database menunjukan nilai yang baik yaitu 0,67. 

Indikator ini dibentuk dari tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat 

resmi,muzakki dan mustahik. Rasio jumlah muzakki individu terhadap rumah 

tangga di tingkat Kabupaten dan rasio jumlah muzakki badan usaha terhadap 

jumlah badan usaha di tingkat kabupaten. Pada variabel pertama, nilai ini 

menggambarkan bahwa BAZNAS Kabupaten Erekang sudah memiliki semua 

database yang menjadi kriteria penilaian.  

Variabel kedua penyusun indikator database menunjukan nilai 1,00 yang 

berarti rasio muzakki terhadap penduduk muslim sudah di atas 10%. Variabel 

terakhir menunjukan nilai 0,00 yang berarti rasio badan usaha yang tercatat 

sebagai muzakki dengan jumlah badan usaha kecil dari 1% 

Tabel Indeks Dimensi Mikro Baznas Kabupaten Enrekang 

 

Tabel 1.2. sumber: www.baznas enrekang.com 21 maret 2022 pukul 20:13 

http://www.baznas/


 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai dimensi mikro Baznas Kabupaten 

Enrekang adalah 0,67(Baik). Pada dimensi mikro dibentu dari dua indikator yaitu 

indikator kelembagaan dan dampak zakat. 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai indeks kelembagaan Baznas 

Kabupaten Enrekang sebesar 0,67(Baik). Indikator ini terbentuk dari empat 

variabel yaitu penghimpunan,pengeloaan,penyaluran,dan pelaporan. Pada variabel 

penghimpuana, nilai indeks yang diperoleh 0,25 yang berarti penghimpunan di 

Baznas Kabupaten Enrekang naik dalam rentang 5%;-9% dibandingkan dengan 

tahun lalu. Untuk variabel pengelolaan, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,75 

yang berarti dari empat kriteria pengelolaan yang baik, Baznas Kabupaten 

Enrekang telah memiliki tiga kriteria yang dalam hal ini adalah program kerja, 

rencana strategis dan prosedur oprasi standar(SOP). Selanjutnya,untuk variabel 

penyaluran ini memperoleh nilai 0,94. Nilai ini menunjukan bahwa nilai 

ACR(Allocation to collection ratio) sudah sangat baik, penyaluran juga dilakukan 

dengan cepat dan tepat pengalokasian dana untuk kegiatan dakwah. Dalam hal 

pelaporan,Baznas Kabupaten Enrekang memperoleh nilai indeks variabel sebesar 

0,50 yang menggambarkan bahwa Baznas Kabupaten Enrekang sudah memilki 

laporan keuangan yang telah di publikasikan, namun belum melakukan audit  atas 

laporan keuangan dimaksud. Selain itu,Baznas Kabupaten Enrekang juga sudah 

melakukan audit syariah atas laporan yang telah dibuat. 

Untuk indikator dampak zakat, yang diperoleh adalah sebesar 0,72(Baik). 

Indikator kedua dibentuk dari ketiga variabel yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, 

modifikasi IPM dan kemandirian. Nilai indeks kesejahteraan yaitu 1,00. Nilai ini 
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meggambarkan bahwa seluruh sampel mustahik telah berhasil tertentaskan dari 

kemiskinan material dan spritual.variabel kedua yaitu modifikasi menghasilkan 

nilai 0,50 yang berarti zakat telah memberikan dampak terhadap aspek 

kesejahteraan dan pendidikan mustahik dengan cukup baik. Terakhir nilai 

kemandirian menunjukan nilai 0,59 yang berarti mayoritas mustahik yang menjadi 

sampel sudah memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki tabungan. 

Secara umum kinerja Baznas Kabupaten Enrekang dapat dilakukan sudah 

berada dalam rentang kinerja baik. Pertama, pada dimensi makro Bazna 

Kabupaten Enrekang dapat mendorong pemerintah setempat agar dapat 

meningkatkan alokasi dana untuk biaya oprasional Baznas Kabupaten Enrekang 

sehingga seluruh biaya oprasional dapat dipenuhi dengan APBD. Apabila hal ini 

dapat dilakukan, maka Baznas kabupaten Enrekang dapat lebih fokus untuk 

menyalurkan dana zakat yang terkumpul bagi para mustahik sehingga cakupan 

penerima dana zakat dapat terus meningkat. selanjutnya peningkatan yang dapat 

dilakukan pada indikator database yaitu dengan meningkatkan sosialisasi 

mengenai zakat sehingga dapat meningkatkan jumlah mustahik khususnya jumlah 

mustahik yang terdaftar di Baznas Kabupaten Enrekang. 

Pada dimensi mikro, aspek-aspek yang dapat ditingkatkan adalah indikator 

kelembagaan dan dampak zakat. Pada indikator kelembagaan, nilai variabel 

penghimpun masih harus ditingkatkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu 

dengan meningkatkan sosialisasi mengenai zakat agar para muzakki mau untuk 

membayar zakat ke Baznas Kabupaten Enrekang. Selain itu motifasi yang mau 

melibatkan kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan agar dapat 



 
 

mempermudah muzakki untuk membayar zakat. Dalam hal ini pengelolaan yang 

dapat dilakukan adalah dengan mencoba untuk memperoleh sertifikasi dari 

International Organization For Standardization(ISO).  

Selanjutnya Baznas Kabupaten Enrekang juga dapat terus meningkatkan 

rasio penyaluran terhadap total penyaluran terhadap total penghimpunan agar nilai 

indeks variabel penyaluran dapat terus meningkat. Dalam aspek pelaporan, 

Baznas Kabupaten Enrekang dapat melakukan audit atas lapotan keuangan agar 

tingkat kepercayaan masyarakat khusunya muzakki dapat terus meningkat. 

Pada indikator dampak zakat, poin yang perlu diprerbaiki dengan 

melakukan yaitu memberikan edukasi terkait pentingnya peningkatan kualitas 

pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Baznas Kabupaten Enrekang juga dapat 

melakukan meningkatkan kemandirian mustahik dimasa depan. Selain itu Baznas 

Kabupaten Enrekang juga dapat membantu mustahik untuk mendapat akses ke 

lembaga keuangan, baik lembaga formal ataupun lembaga informal agar dapat 

membiasakan kepada mustahik untuk menabung. 

 

Pengorganisasian (Organizing) atau pengelompokkan dalam pemberian 

tugas yang dilakukan oleh ketua BAZNAS digunakan untuk menjalankan tugas 

sebagaimana sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Dengan adanya 

pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan lancar dan tepat sasaran 

tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang 

memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam mengelolah zakat. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baharuddin selaku bidang 

pengumpulan dampak positif yang dirasakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang 

yaitu bentuk apresiasi dari pemerintah daerah tentang pengelolaan zakatNomor 6 

Tahun 2015 dan bupati dengan mengeluarkan PERBUP Nomor 8 Tahun 2016. 

Selain itu,  Dana BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah tepat sasaran dapat 

pengakuan dari Lembaga lain dan akuntan public dengan munculnya penilaian 

WTP (wajar tanpa pengecualian)  dari kantor akuntan publik. BAZNAS 

Kabupaten Enrekang juga memperoleh BAZNAS Award kepala daerah 

pendukung kebangkitan zakat tahun 2018, Pada tahun 2022 baznas award kepala 

daerah pendukung dengan kategori Pemberdayaan zakat community development 

di desa cendana pada bidang program pemberdayaan masyarakat desa.46 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten 

Enrekang yaitu terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum membayar 

zakat dari jenis pekerjaan non pns, pedagang, petani, pengusaha serta belum 

memahami hokum zakat secara benar. Dampak BAZNAS terhadap masyarakat 

dapaat dilihat melalui IZN (Indeks Zakat Nasional) per kabupaten. BAZNAS 

mampu mengurangi kemiskinan ukurannya hanya liat dr data statistik 

pengurangannya. 

 

 

 

                                                             
46Bapak Baharuddin , Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS, Wawancara, Oleh 

Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 10 Maret 2022 Pukul 11.00 WITA 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan 

zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS enrekang telah berjalan 

dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini sudah bisa mengukukur 

keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemisnikinan 

dengan tersalurnya zakat serta infaq kepada masyarakat yang 

membutuhkan..Adapun faktor penghambatanya yaitu sosialisasi belum 

maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang 

amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah 

BAZNAS kedepanya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan 

sosialisanya agar masyarakat dapat dapat kesadaran membayara zakat agar 

membantu masyarakat kurang mampu. Adanya dana zakat produktif yang 

telah diterapkan oleh BAZNAS  Kabupaten Enrekang telah tepat sasaran 

terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq (Penerima Zakat). BAZNAS 

Kabupaten Enrekang sudah berupaya menyediakan berbagai macam 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara peenliti dengan wakil ketua II Bidang Penyaluran daan 

pendayagunaan. 
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B. Saran  

Bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang bantuan berupa modal usaha 

seharusnya modal tersebut dibelikan berupa alat/barang jangan diberikan 

berupa uang agar uang tersebut tidak habis dipakai untuk kebutuhan 

konsumtif, BAZNAS Enrekang harus memberikan prioritas kepada mustahiq 

yang baru memulai usaha dengan memberikan dana yang besar untuk 

memaksimalkan pengelolaan usaha. Sedangkan pemberian dana untuk 

mustahiq yang telah memiliki usaha dapat diberikan jumlah yang kecil atau 

pun besar sesuai denagn kebijakan lembaga, BAZNAS Enrekang harus 

memberikan pengawasan dan pendampingan secara terus menerus untuk 

meminimalisir kebangkrutan dan penggunaan bantuan sesuai kebutuhan usaha 

sehingga modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana 

mestinya, serta sosialisasi zakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih 

paham tentang pentingnya berzakat. Dari hasil wawancara di atas dapat 

dideskripsikan bahwaasanya rencana dari BAZNAS memenag ada setiap 

tahun mengenai program-program tentang masalah pengumpulan sekarang, 

masyrakat sekarang tidak mengetahui apa sebenasnya BAZNAS, jadi kita 

akan kaitkan sesialaisasi baru dari PNS bawha gaji PNS setiap bulanya sudah 

dipotong sebesar 2,5%. Yang jelas BAZNAS akan sosialisasi lagi untuk PNS, 

Instansi Pertikal dan bahkan anggota DPR sudah membayar zakatnya. 
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1. Sejak  kapan terbentuknya badan amil Zakat kabupten Enrekang? 

2. Apa yang menjadi landasan utama hingga dibentuk badan amil zakat Kab 

Enrekang? 

3. Bagaimana cara menghimpun dana zakat yang dilakukan oleh badan amil 

zakat kabupaten Enrekang? 

4. Sejauh ini apa saja yang dilakukan oleh badan amil zakat kabupaten 

Enrekang dalam mengelola dana zakat tersebut? 

5. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat kepada mustahik? 

6. Program program apa saja yang dilakukan pihak Baznas dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

7. Apakah kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program 

dari baznas? 

8. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan 

badan amil zakat kabupaten Enrekang? 

9. Apakah dana Baznas sudah tepat sasaran dalam menanggulangi 

kemiskinan di Kabupaten Enrekang i? 

10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh badan amil zakat kabupaten 

Enrekang dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten sinjai? 

11. Apa saja yang menjadi kendala badan amil zakat kabupaten Enrekang 

dalam menjalangkan peranya dalam upaya menanggulangi  kemiskinan di 

kabupaten Enrekang? 

12. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program-program 

Baznas? 

13. Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu menanggulangi 

Kemiskinan di Kabupaten Enrekang ? 
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