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BAB III 

PEMBAHASAN 

1.1 Sejarah dan Profil Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malang 

a. Sejarah YDSF

 Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Al-Falah atau 

yang biasa dikenal dengan YDSF, YDSF yang telah berdiri 

sejak 1 Maret 1987 di Kota Surabaya berawal dari inisiatif 

sekaligus pendiri pertama YDSF seorang pensiunan polisi 

jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang terketuk hatinya 

melihat banyaknya Masjid-Masjid dan Musholla yang 

terkendala dalam pengembangannya beliau berinisiatif untuk 

mengumpulkan dana, bersama koleganya mereka mulai 

mengumpulkan dana secara manual dan sporadis hingga 

diformalkan dan disepakati dibantu oleh Remaja Masjid Al-

Falah Surabaya yang kemudian menjadi embrio cikal bakal 

terbentuknya YDSF. 

b. Profil

Dalam Subbab berikut menjelaskan terkait profil 

YDSF Kota Malang yang termasuk pengenalan YDSF Kota 

Malang secara umum , visi dan misi, struktur organisasi bidang 

penyaluran zakat juga kedudukan Dewan Syariah YDSF. 
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Tentang YDSF Kota Malang  

 YDSF Malang lahir tahun 2001, diawali oleh sebuah 

momentum kerjasama antara Yayasan masjid Ahmad Yani 

Malang dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. 

Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan untuk bisa 

membantu masyarakat dhuafa serta peningkatan program-

program dakwah khususnya di Masjid Ahmad Yani. 

Melalui MoU (Memorandum of Understanding) inilah 

YDSF Malang lahir, dimana pada tahun 2001 YDSF Pusat 

membuka 2 cabang sekaligus yaitu YDSF Cabang Malang 

dan YDSF Cabang Jember. Dengan menerapkan 

manajemen modern, struktur organisasi YDSf Malang 

ditopang oleh 3 pilar utama yaitu Departemen 

Penghimpunan, Departemen Program & Penyaluran serta 

Departemen Supporting System.69 

1) Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan 

shadaqah (ZIS) terdepan di Jawa Timur yang selalu 

mengutamakan kepuasan donatur dan Mustahiq 

                                                             
69Profil YDSF Malang, YDSF Malang http://ydsf-malang.or.id/menu/profil.html, diakses 29 
Desember 2016, jam 05:00 
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Misi 

a. Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui 

program-program layanan donatur yang didukung oleh 

jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta 

SDM yang amanah dan profesional. 

b. Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik 

pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan 

sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan 

kemandirian Mustahiq. 

c. Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi 

donatur dan Mustahiq. 

Doktrin 

YDSF adalah Lembaga Pendayagunaan Dana, 

Penghimpunan Dana adalah Konsekuein 

Moto 

Memberi Arti Lebih dari Sebuah Manfaat.70  

                                                             
70Profil YDSF Malang, YDSF Malang http://ydsf-malang.or.id/menu/profil.html, diakses 29 
Desember 2016, jam 05:15 
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2) Struktur Organisasi YDSF Kota Malang 

 

Pembina     
Ketua : Prof. dr. Moh Arief, M.PH 
Anggota : Prof. Mahmud Zaki, MSc 
    Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA 
    Drs. Dasuki 
    Drs. Hamid Syafei 
Dewan Syariah     
Ketua : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA 
Anggota : Ust. H. Muhammad Taufiq, Lc, M.Pd 
Pengurus   

 

Ketua : Dr. Agus Chairul Anab, SpBs 
Sekretaris : Arief Prasojo 
Bendahara : H. Asmualik, ST 
Direksi     
Direktur Pelaksana : Agung Wicaksono, ST 
Ketua Dana Sosial : M. Fandi Bakhtiar 
Koordinator Penghimpunan : Nur Hadi 
Koordinator Program & 
Pemberdayaan 

: Edi Wibowo 

Koordinator Supporting 
System 

: Faraitody Wardhana 

Fundraising Officer : Agus Supriyanto 
    Dra. Nanik Handayani 
    Achmad Mashudi 
    Ito Andityo 
    Sudarto 
Kantor Pelayanan Singosari : Wahyu Triono 
    Ratna Ningsih 
    Nur Hidayat 
    Abdullah Azzam Al Mubarok 
Customer Service : Lilik Rahmawati 
Administrasi Penghimpunan : Muchamad Baihaqi 
Bidang Dakwah dan Yatim : Ratna Ningsih 
Bidang Soskem dan Masjid : Abriguna 
Bidang Pendidikan : Hairunisa Rismawati 
Admin dan Keuangan 
Program 

  Sashi Kirana 

Bidang Qur'an Training 
Center (QTC) 

: Muchamad Chafid 

Customer Service QTC : Siti Maryam 
Staf Bijaq Formal dan Non 
Formal 

: Imam Ghozali 

Staf Bijaq Malang Utara : Abdullah Azzam Al Mubarok 
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Keuangan : Listya Nindita 
Staf Akutansi : Melita Fitria Ardila 
Staf IT : Listya Nindita 
Staf Desain Grafis : Fiki Ahmadi 
Staf Media : Syifa'ur Rohman 
Staf Driver dan Umum : Untung Widodo. 71 

  

                                                             
71Profil YDSF Malang, YDSF Malang http://ydsf-malang.or.id/menu/profil.html, diakses 29 
Desember 2016, jam 05:00 
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3) Struktur Organisasi Dana Sosial YDSF Kota Malang 

 Dari Hasil Wawancara dengan Edi Wibowo 20 

Desember 2016, sebagai berikut: 
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Keterangan 

 Bagian Penghimpunan merupakan bidang yang 

bertugas menghimpun dana yang masuk dari donatur, 

Bagian Supporting System merupakan bidang yang bersifat 

mensupport kinerja kedua bidang lain maupun keseluruhan 

YDSF Malang dan Dalam penyaluran dana termasuk 

didalamnya dana zakat dikelola oleh Bagian Program yang 

bertugas membuat program-program, mengelola dan 

menyalurkan dana yang masuk 

4) Profile Dana Masuk YDSF Kota Malang 

 Terkait peran YDSF sebagai LAZIS atau Lembaga 

Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadikan YDSF 

sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola dana zakat 

akan tetapi juga dana infaq, shodaqoh dan waqof. Sehingga 

pintu masuknya dana YDSF secara garis besar dibagi 

menjadi dua kategori yaitu infaq dan zakat, juga dari dana-

dana lain yang sifatnya tidak rutin dan insidental seperti 

waqof, fidyah dan qurban sedangkan untuk dana shodaqoh 

di YDSF digolongkan termasuk dana infaq mengingat 

fungsi dan kriterianya yang sama. Berikut contoh tabel dana 

penerimaan YDSF Per 31 Oktober 2016 dan 30 November 

2016  
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Per 30 Oktober 2016.72 : 

No Jenis Program Jumlah Dana 

1 Penerimaan Infaq Infaq Rp. 225.118.000,00 

  Permata Rp. 37.517.500,00 

  Yatim Rp. 36.000.000,00 

  Kemanusiaan - 

2 Penerimaan 

Zakat 

Zakat Rp. 48.824.300,00 

3 Penerimaan 

Waqof 

Bahan 

Bangunan 

- 

  Tahfidz Rp. 250.000,00 

  Al-Quran Rp. 500.000,00 

4 Penerimaan 

Fidyah 

 - 

5 Penerimaan 

Qurban 

 - 

6 Penerimaan Lain-

Lain 

 Rp. 

1.206.477,00 

  Dana Bagi Hasil Rp. 115.452,00 

  Dana Non Halal Rp. 53.124,00 

 Total  Rp. 

415.033.776,00 

   

 

 

 

 

                                                             
72 Majalah donatur YDSF Malang Edisi Desember 2016, (Malang: YDSF Malang, 2016) . hlm. 
33. 
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Per 30 November 201673 : 

No Jenis Program Jumlah Dana 

1 Penerimaan Infaq Infaq Rp. 243.839.500,00 

  Permata Rp. 34.359.500,00 

  Yatim Rp. 29.150.000,00 

  Kemanusiaan - 

2 Penerimaan Zakat Zakat Rp. 48.450.300,00 

3 Penerimaan 

Waqof 

Bahan 

Bangunan 

- 

  Tahfidz Rp. 100.000,00 

  Al-Quran Rp. 800.000,00 

4 Penerimaan 

Fidyah 

 - 

5 Penerimaan 

Qurban 

 - 

6 Penerimaan Lain-

Lain 

 Rp. 

1.206.477,00 

  Dana Bagi Hasil - 

  Dana Non Halal - 

 Total  Rp. 

359.905.777,00 

   

 Sebagaimana dua Tabel hasil penerimaan dari dua 

bulan yang berbeda diatas dana zakat terbilang relativ kecil 

jika dibandingkan dengan dana infaq yang masuk 

                                                             
73 Majalah donatur YDSF Malang Edisi Januari 2017, (Malang: YDSF Malang, 2017) . hlm. 33 
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persentase ini tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan 

sebelumnya dimana memang jumlah dana zakat relativ 

kecil, dana zakat kecil karena memang setiap donatur atau 

pemberi dana tetap YDSF bukanlah selalu muzakki, gairah 

masyarakat muslim Malang dalam bersedekah untuk 

menolong sesamanya sebenarnya besar terbukti bahwa 

jumlah donatur YDSF yang banyak hingga Januari tahun 

2017 sendiri berkisar 6756 akan tetapi memang diakui 

bahwa kurangnya pengetahuan tentang arti pentingnya 

zakat sebagai kewajiban membuat sebagian besar dana 

yang diperoleh adalah untuk infaq terkadang juga dana 

yang tanpa akad tapi dengan dasar Ikhlas menolong sesama, 

usaha YDSF dalam meningkatkan dana zakat tentunnya ada 

seperti memanfaatkan momen-momen keagamaan seperti 

Ramadhan untuk mengingatkan agar masyarakat lebih 

sadar zakat juga untuk gerakan perbulannya melalui 

spanduk tentang arti pentingnya zakat 

 Dalam penyaluran infaq donatur atau pemberi dana 

dipersilahkan memilih keprogram mana dana infaq itu 

disalurkan yang terbagi dalam tiga program yaitu untuk 

infaq yang terkait dana sosial kemanusiaan, permata yaitu 

beasiswa atau program di bidang pendidikan   dan yatim 
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untuk membantu anak yatim dan piatu.74 Sedangkan untuk 

zakat disalurkan sesuai golongan yang berhak 

menerimanya berdasarkan ketentuan Nash dan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Dewan Syariah sebagai dewan 

pengambil keputusan hukum di YDSF.  

5) Kedudukan Dewan Syariah YDSF Kota Malang  

Sebagai pengawas di YDSF ada bidang yang 

disebut Dewan Syariah, sebagaimana hasil wawancara 

sebagai berikut: 

 

“Dewan Syariah sebagai pengawas YDSF agar sesuai 

dengan Syariah mulai dari pengambilan hingga 

penyalurannya.”75 

 

 Yang memiliki fungsi pokok antara  lain : 

Pertama, memastikan keputusan yang diambil 

YDSF sesuai Syariah. 

Kedua, memberikan solusi terhadap multipretasi 

hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif. 

Dewan Syariah sebagai jantung pemikiran YDSF 

dimana setiap keputusan ataupun kasus yang membutuhkan 

                                                             
74 Ito Andityo, wawancara, (Jl Ahmad Yani No 10.  18 Januari 2017). 
75 Taufik As Ahd, wawancara, (kantor Mahad Abdurahman bin Auf. 19 Januari 2017). 
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pandangan Syar’i terkait keputusan hukumnya 

dikonsultasikan terlebih dahulu ke Dewan Syariah yang 

kemudian dirundingkan dan dipertimbangkan untuk 

mencapai keputusan yang terbaik, yang fungsinya selain 

sebagai pengambil keputusan juga sebagai pengawas dan 

pengontrol YDSF sendiri dalam setiap langkahnya agar 

terdapat satu keputusan hukum pasti yang bisa dijadikan 

acuan dan menghindari multitafsir dalam penerapannya di 

lapangan. 

Sistem kerja Dewan Syariah bersifat pasif dimana 

pihak pelaksananya yang kuratif aktif kepada Dewan 

Syariah contohnya selain berkonsultasi secara langsung 

maupun tidak langsung juga seperti diundang untuk 

evaluasi setiap tahunnya, diundang untuk pembinaan 

karyawan secara berkala, diundang untuk mengisi materi di 

kegiatan YDSF dan masih banya yang lainnya. 

Sebagai pengawas terkait pengambilan keputusan 

hukum tentunya Dewan Syariah beranggotakan 

professional dari kalangan Ulama yang paham hukum 

Islam dan hukum positif, di YDSF Malang sendiri 

beranggotakan dua orang yaitu : 

- Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA 

- Ust. H. Taufik As Ahd, Lc, M.Pd 



63 
 

3.2  Sumber Zakat Harta Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malang 

  Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 mengenai sumber harta zakat 

menurut Prof Didin Hafidhuddin yang terbagi menjadi 6 macam yaitu 

hewan ternak, Emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian, barang temuan 

dan barang tambang dan yang terakhir sumber harta zakat perekonomian 

modern. Keenamnya oleh YDSF diakui dan diterapkan sebagai sumber 

harta zakat yang berlaku di Lazis tersebut walaupun dalam kenyataan 

lapangan atau fakta empirisnya 90% sumber harta zakat bahkan hampir 

semua berasal dari zakat profesi yang termasuk dalam sumber harta zakat 

perekonomian modern, memang pada zaman nabi belum pernah diterapkan 

zakat profesi ini dan juga terdapat beberapa khilafiyah atau perbedaan 

pendapat tentang diperbolehkanya zakat profesi ini akan tetapi mengingat 

realitas dan kontur masyarakat  Kota Malang yang sebagian besar 

Muzakkinya adalah pegawai ataupun profesionalis maka inilah yang 

menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Syariah YDSF mengambil 

Istinbat hukum memberlakukan zakat profesi sebagaimana hasil wawancara 

sebagai berikut: 

 

“kebanyakan zakat profesi, diatas 90% lainnya seperti perdagangan dan 

pertanian ada tapi sedikit dan golongan lainnya tidak pernah ditemui 

terkait tipe masyarakat perkotaan jadi kebanyakan kearah pegawai, 

professional.” 76 

                                                             
76Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016) 
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  Dalam mengambil keputusan ini Dewan Syariah YDSF kembali 

mengambil maqasid syariah zakat itu sendiri yaitu zakat selain sebagai 

pembersih harta, mengembangkan harta juga yang lebih utama adalah untuk 

kepentingan dan unsur-unsur sosial, jika ditarik unsur sosial maka 

perbandingan penghasilan antara professional yang bisa dibilang lebih 

banyak bila dibandingkan petani  maka sewajarnya juga ditarik zakat untuk 

zakat profesi tersebut. Dalam perhitungannya zakat profesi di YDSF 

diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. 

  Sumber harta zakat profesi kebanyakan didapat dari donatur ataupun 

Muzakki yang  bersifat personal atau perorangan jadi secara langsung dari 

donatur ke YDSF sedangkan yang berasal dari badan atau perusahaan jarang 

ditemui jika pun ada itu untuk pengelolaan dana CSR atau Corporate Social 

Respone yaitu dana sosial dari perusahaan sebagai balas budi terhadap 

lingkungan yang disisihkan perusahaan karena aturan hukum yang berlaku 

di Indonesia yang diharuskan mengeluarkan dana itu, perusahaan yang telah 

berkerjasama dengan YDSF terkait dana CSR antara lain BNI Syariah, 

Koperasi Syariah, BTN Syariah. 

  Sumber harta zakat lain seperti zakat pertanian hanya pernah 

diterima sekali tepatnya dari seorang Muzakki petani asal Kota Batu itu pun 

pemberian zakatnya sudah dalam bentuk uang, sumber zakat lain seperti 

zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat barang 
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Muzakki 

Bagian Keuangan 

Penyaluran 

temuan dan barang tambang sama sekali belum pernah ditemui ataupun 

diterima di YDSF Kota Malang. 

3.3  Skema Alur Zakat YDSF Kota Malang 

  Dari Hasil Wawancara dengan Pak Edi Wibowo 20 Desember 2016, 

sebagai berikut: 

Bagan: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

1) Muzakki 

  Dana dari Muzakki terkumpul dengan dua cara yaitu: 

 Pertama, Muzakki datang sendiri menyetorkan dananya ke kantor 

YDSF Malang 

Bagian Penghimpunan 

Transfer via bank 

Setiap bulan disalurkan 

Konsumtif 

Produktif 
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 Kedua, dana Muzakki dikumpulakan oleh YDSF dimana datang 

langsung kerumah Muzakki bisa setiap bulan atau sesuai kesepakatan, 

yang bertugas mengumpulkan adalah karyawan bidang Fundraising 

Officer atau biasa dikenal dengan juru pungut. 

2) Bagian Keuangan 

 Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh bagian Fundrasising 

Officer kemudian di setorkan  ke Rekening zakat YDSF via Bank untuk 

kemudian dananya dikelola dan didata di bagian keuangan untuk 

kepentingan administrasi termasuk audit dana yang masuk tiap akhir 

tahun sebelum disalurkan , untuk dana zakat sendiri disalurkan  ke 

Bidang Dana Sosial yang struktrur organisasinya ada di subab profil di 

atas. 

3) Penyaluran 

 Penyaluran dana zakat berbeda-beda tiap golongan tergantung 

kebutuhan mustahiqnya berikut contoh penyaluran zakat untuk golongan 

fakir dan miskin : aturan dari BAZNAS batas waktu satu tahun untuk 

pengolahan dan penyaluran zakat, di YDSF sendiri disalurkan tiap bulan 

oleh bagian sosial kemanusiaan yang secara umum penyalurannya tebagi 

2 macam yaitu: 

 Pertama, konsumtif yang terbagi dua yaitu dana zakat yang 

disalurkan secara langsung contohnya seperti untuk biaya hidup orang 

miskin yang kurang uang dan diberikan secara langsung yang biasa 

disebut konsumtif tradisional ataupun secara konsumtif kreatif seperti 



67 
 

untuk program-program yang secara manfaat diterima mustahiq seperti 

beasiswa, pembinaan, dakwah, pengajaran Al-Quran dan lain 

sebagainnya. 

 Kedua, produktif atau pemberdayaan yaitu penyaluran dana yang 

bisa berbentuk modal ataupun berupa program-program lain yang 

sifatnya untuk pembinaam yang bermanfaat  jangka panjang.  

 Pemberdayaan tidak hanya individu tapi juga kelompok, seperti 

yang sudah terjadi di daerah Wagir punya anggota kelompok Tani yang 

masuk Mustahiq miskin 1 kelompok beranggotakan  5 orang dari 25 

orang  diberi modal 1 ekor kambing akhir mei 2016, program lainya juga 

berupa pembinaan Mustahiq yang dibina untuk update skill, upgrade 

skill, marketing ataupun pembinaan ruqyah setiap 2 pekan. 

3.4 Pembahasan Mustahiq Zakat Lazis YDSF Kota Malang 

  Subbab berisi pembahasan hasil penelitian dari hasil wawancara 

mengenai pemaknaan Mustahiq zakat oleh YDSF Kota Malang dan 

implementasi atau penerapannya di lapangan. 

a. Pemaknaan Mutahiq Zakat Lazis YDSF Kota Malang 

Penafsiran dan pengambilan pengertian berdasarkan 

Nash ataupun pandangan Fiqh tertentu yang kemudian 

menjadi dasar dalam mengambil keputusan hukum untuk 

diterapkan dan disesuaikan dalam prakteknya inilah yang 

dimaksud pemaknaan dalam subbab ini.   



68 
 

Dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum 

YDSF tidaklah sembarangan semuanya haruslah 

dikonsultasikan dan dipertimbangankan dahulu dengan 

Dewan Syariah YDSF yang berfungsi sebagai pengawas dan 

pembimbing tidak terkecuali dalam menentukan Mustahiq 

zakat harta. Dasar hukum perihal Mustahiq zakat harta mereka 

mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 yang jelas makna 

muhkamat ayat tersebut yaitu : 

 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلعَاِمِلیَن  إِنََّما الصَّ

قَاِب َواْلغَاِرِمیَن َعلَْیَھا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي  الّرِ

 ُ ِ ۗ َو�َّ ِ َواْبِن السَّبِیِل ۖ فَِریَضةً ِمَن �َّ َوفِي َسبِیِل �َّ

 َعِلیٌم َحِكیمٌ 

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
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ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.”77 

 

Dewan Syariah Komitmen dengan isi Surat At-

Taubah Ayat 60 terkait dasar hukum untuk distribusi zakat 

yang ditunjang dengan kajian Fiqh Yusuf Qardawi dari buku 

beliau Hukum Zakat, sebagaimana wawancara sebagai berikut 

: 

 

“kajian Fiqh Yusuf Qardawi dipilih karena sudah dianggap 

cukup, karena isinya sendiri yang berisi kompilasi dari 

beragam mazhab.”78 

  

Dalam pemaknaanya bersumber pokok pada surat At-

Taubah ayat 60 yang ditunjang kajian fiqh zakat Yusuf 

Qardawi, At-Taubah ayat 60 masih relevan sebagai dasar 

pendistribusian zakat harta akan tetapi relevansi ini baru 

tercapai dan sesuai dengan zaman sekarang apabila terdapat 

pengembangan pada beberapa golongan dalam distribusinya 

dengan tidak mengubah substansi pokok melainkan 

                                                             
77Quran, 9:60, http://tafsirq.com/ 9-at-taubah/?page=6, diakses 8 Desember 2016, jam 
04:59. 
78 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017) 
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menyesuaikan kondisi dan fakta lapangan, pengembangan 

tersebut antara lain: 

 Pertama, penentuan mustahiq tidak hanya letterlek 

tetapi juga harus berdasarkan substansi atau esensi pokok 

makna pengertian golongan mustahiq tersebut yang 

berdasarkan penafsiran ayat, analogi ataupn pendapat fiqh 

ulama, sehingga tercapai makna yang luas dengan tetap pada 

korridor syar’i  dan sesuai perkembangan zaman. 

 Kedua, pengembangan dalam bentuk zakat yang 

diberikan, zakat yang diberikan tidak hanya berbentuk uang 

tetapi juga bisa berbentuk  kemanfaatan sesuai yang 

dibutuhkan Mustahiq, contonhnya pembinaan, dakwah, 

pengajaran, pendayagunaan modal usaha dan lain 

sebagainnya, sehingga zakat bisa lebih produktif dan 

bermanfaat 

 Ketiga, sehubungan dengan poin nomor dua dimana 

zakat diberikan dalam bentuk kemanfaatan maka pihak 

perantara sebagai pihak yang memberikan manfaat bagi 

Mustahiq seperti guru, Ustad atau trainer berhak memperoleh 

zakat karena pada hakikatnya Mustahiq yang memperoleh 

manfaat lewat ilmu ataupun manfaat dari mereka. 

Dalam pembagian dana zakatnya tidak dibagikan rata 

1/8 seperti pendapat Imam Syafi’i tetapi YDSF mengikuti 
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pendapat Jumhur Ulama dimana boleh mengambil beberapa 

asnaf saja bila secara urgensitas lebih dibutuhkan atau dengan 

kata lain menggunakan skala prioritas mana yang didahulukan 

mana yang diberi tergantung siapa yang membutuhkan saat itu, 

jadi tidak harus ada jumlah pasti masing-masing berapa tapi 

menggunakan skala prioritas mengingat perolehan jumlah 

dana zakat yang masuk relativ kecil sedangkan jumlah orang 

yang membutuhkan terbilang banyak, sebagaimana 

wawancara sebagai berikut: 

 

“di YDSF dalam pembagian zakat tidak memakai pendapat 

Syafi’i tapi pendapat jumhur dimana boleh mengambil 

beberapa asnaf saja bila secara urgensitas lebih 

membutuhkan”79 

 

Secara lebih lanjut pembahasan pemaknaan 

kedelapan golongan Mustahiq oleh Dewan Syariah yang 

terbagi menjadi tujuh poin pokok akan dibahas dibawah ini :  

1) Fakir dan Miskin 

Pengertian 

  Pengertian fakir ialah orang yang tidak mempunyai 

pekerjaan atau penghasilan tetap dan tidak dapat 

                                                             
79Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016)  
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mencukupi kebutuhan pokoknya sedangkan miskin ialah 

orang yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap 

akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, 

inilah pandangan Dewan Syariah mengenai Fakir dan 

Miskin yang selain berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60 

pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama 

Madzhab Syafi’i, Hanbali dan Maliki dalam kajian Fiqh 

zakat Yusuf Qardawi.80 

Walaupun secara teoritis kedua golongan ini berbeda 

dan secara teoritis juga letak golongan miskin masih 

diatas fakir dilihat dari segi penghasilan tetapnya akan 

tetapi dalam prakteknya kedua golongan ini disandingkan 

sama, dikarenakan selain dalam prakteknya agak sulit 

membedakan kedua golongan ini juga karena kembali ke 

arah perspektif maqasid syariahnya itu sendiri yang mana 

menolong orang yang tidak terpenuhi kebutuhan 

pokoknya dan kedua golongan ini sama-sama perlu 

ditolong karena sama-sama tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pokoknya, sebagaimana wawancara sebagai 

berikut : 

 

                                                             
80 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1996) . Hlm. 513. 
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“saya melihat tidak ada perbedaan, hanya dilihat mereka 

adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kebutuhan 

pokoknya sudah termasuk fakir dan miskin.”81 

 

Kebutuhan pokok yang dimaksud oleh YDSF disini 

adalah kebutuhan pokok secara perspektif maqasid 

syariah, yang artinya orang itu butuh untuk menjaga 

agamanya, butuh menjaga jiwanya, butuh untuk menjaga 

akalnya, butuh untuk menjaga keturunanya dan butuh 

untuk menjaga hartanya, contoh dalam pengembanganya 

seperti kebutuhan untuk pendidikan, memperbaiki 

agamanya, kebutuhan sehari-harinya dan lain sebagainya.  

Bagian yang diperoleh Fakir dan Miskin dari Harta 

Zakat 

 Yusuf Qardawi menyimpulkan dua pandangan 

pokok dalam pendapat menetukan besar zakat yang harus 

diberikan kepada fakir dan miskin yaitu:  

 Pertama, fakir dan miskin itu diberi zakat 

secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta 

zakat yang diperoleh, dalam aliran ini terbagi lagi dalam 

dua mazhab yaitu mazhab yang mengatakan diberi untuk 

                                                             
81 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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mencukupi selama hidupnya dan mazhab yang membatasi 

pemberian zakat itu cukup untuk satu tahun. 

 Kedua, fakir dan miskin itu diberi dalam jumlah 

tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian 

mustahik lain.82 

 Terkait hal tersebut YDSF mengikuti pandangan 

yang pertama yaitu diberi secukupnya sesuai kondisi 

lapangan sebagaimana skala prioritas yang digunakan 

YDSF, jangka waktu pemberian zakat di YDSF bersifat 

dinamis bisa perbulan, persemesteran ataupun pertahun 

tergantung program untuk mustahiq sebagai aplikasi fiqh 

pemberian zakat cukup untuk satu tahun, hal ini 

mengingat jumlah zakat yang kecil dengan mustahiq yang 

banyak jadi diperlukan manajemen waktu dan dana yang 

bijak. 

Pengembangan Makna  

 Dalam prakteknya YDSF mencoba mengembangkan 

makna fakir dan miskin ke arah yang lebih luas dan 

produktif sehingga dana zakat lebih bisa berkembang dan 

bermanfat lebih bagi mustahiq hal ini dirasa perlu 

dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan 

                                                             
82 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1996) . hlm. 514. 
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dinamisasi di masyarakat, terdapat dua pengembangan 

pokok yang saling berhubungan yaitu:  

 Pertama, pengembangan sasarannya, teori tentang 

pengertian fakir dan miskin sebagaimana disebutkan 

diatas yaitu golongan yang sama-sama perlu ditolong 

karena tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, 

pengetian inilah yang kemudian menjadi dasar untuk 

memilih sosok penerima zakat, jadi sudah jelas bahwa 

setiap profesi ataupun orang yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pokoknya berhak memperoleh zakat akan 

tetapi dalam pengembangannya sasaranya tidak hanya itu 

saja tetapi juga setiap orang ataupun program dan kegiatan 

yang dirasa bisa memberi manfaat untuk fakir dan miskin 

maka juga berhak memperoleh bantuan dari dana zakat 

karena hakikatnya fakir dan miskin ini yang memperoleh 

manfaatnya, contohnya seperti gaji guru untuk sekolah 

gratis anak-anak miskin yang mana guru disekolah 

tersebut berhak memperoleh zakat karena telah 

memberikan manfaat berupa ilmu pada anak-anak miskin, 

seperti juga program pelatihan atau pengembangan skill 

untuk warga miskin maka trainernya berhak memperoleh 

zakat dan lain sebagainya. 
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 Kedua, yaitu pengambangan bentuk zakat yang 

diberikan, di YDSF sistem pemberian zakatnya sendiri 

terbagi dua yaitu secara konsumtif dan produktif, 

konsumtif yaitu pemberian uang secara langsung 

konsumtif sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu 

konsumtif secara tradisional dimana uang diberikan 

secara langsung dan konsumtif kreatif dimana zakat 

diberikan untuk memberi manfaat lebih sebagaimana 

penjelasan pada poin pertama seperti contohnya untuk 

beasiswa, pembinaan skill dan lain sebagainya, sedangkan 

yang dimaksud produktif yaitu pemberian zakat dalam 

bentuk pendayagunaan dan usaha yang produktif berupa 

modal seperti modal usaha, gerobak, kelompok usaha dan 

lain sebagainya yang mana diharapkan si mustahiq bisa 

mengembangkan usahanya secara mandiri. Jadi 

pemberian zakat tidak hanya berupa uang secara langsung 

tetapi juga bisa berupa manfaat lain seperti beasiswa, skill, 

pengajaran bahkan modal usaha yang mana diharapkan 

mustahiq bisa mengembangkan dana zakat yang diterima 

sehingga kedepannya dapat secara mandiri memenuhi 

kebutuhannya dan terbebas dari keadaan fakir atau 

miskinnya.  
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2) Amil Zakat  

Pengertian 

  Pemaknaan Amil Zakat oleh Dewan Syariah adalah 

orang yang bekerja mengurusi zakat sebagaimana 

wawancara sebagai berikut: 

 

“amil zakat adalah orang yang mengurusi zakat, umum 

mulai dari juru pungut, penyaluran hingga pimpinan. 

Karenannya amil tidak hanya bersifat perorangan tetapi 

juga institusi berdasarkan pada beberapa kajian ulama 

dimana amil juga berbentuk institusi.”83 

 

Pengertian amil berarti petugas zakat secara 

keseluruhan, kalau pada zaman Rasulullah yang 

mengangkat amil adalah Rasul sendiri sebagai ulul amri 

berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 : 

 

ُرُھْم َوتَُزكِّ  یِھْم بَِھا َوَصّلِ َعلَْیِھْم ۖ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تَُطّھِ  

ُ َسِمیٌع َعلِ  یمٌ إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن لَُھْم ۗ َو�َّ  

                                                             
83 Taufik As Ahd, wawancara, (kantor Mahad Abdurahman bin Auf. 19 Januari 2017). 
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”84 

 

Kemudian Nabi memilih amil secara langsung ataupun 

mendelegasikan orang, sehingga ini sebagai acuan ulama 

bahwa amil itu yang mengangkat adalah pemerintah.85 

YDSF sendiri sudah dikukuhkan menjadi Lembaga Amil 

Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia 

dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001. 

Bagian Zakat Untuk Amil 

Sebagai Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh 

YDSF berfungsi sebagai institusi tempat berkumpulnya 

dan terlaksannya segala aktifitas terkait zakat, infaq, 

shodaqoh dan dana sosial lainnya, mengingat hal itu 

tentunya YDSF itu sendiri termasuk menjadi golongan 

yang kedua ini sehingga dana zakat bagian amil dikelola 

dan digunakan untuk kepentingan YDSF sendiri tepatnya 

yang dalam pengelolaan zakatnya bagian amil dikelola 

                                                             
84 Quran, 9:103,  http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103, diakses 2 Febuari 2017, jam 16:27 
85 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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oleh bagian keuangan yang tetap beracuan dengan aturan 

Baznas dari Kemenag yaitu harus dikeluarkan dahulu 1/8 

atau 12,5% untuk kegiatan operasinal amil seperti gaji, 

pengadaan alat penunjang kantor juga digunakan untuk 

program-program tertentu yang menunjang kesejahteraan 

dan bermanfaat untuk karyawan sebagai amil contohnya 

seperti membantu karyawan yang terkena musibah atau 

untuk pembiayaan karyawan yang belum mempunyai 

BPJS mandiri dan lain sebagainya yang pada hakikatnya 

kemanfaatan itu dirasakan karyawan sebagai amil.  

Selain dari bagian dana zakat  untuk biaya 

operasional juga ditunjang dari dana infak yang terkumpul 

selama setahun dengan batasan maksimal 19% dari 

keseluruhan dana infak yang terkumpul, yang jika 

diperinci dari dana infak terkumpul satu tahun 19% untuk 

dana oparesional 75% untuk disalurkan dalam lingkup 

operasional kerja amil dan sisanya  6% untuk dana 

cadangan bila terjadi hal-hal yang sifatnya insidensial.86 

Syarat-Syarat Amil Zakat YDSF 

 Syarat-syarat yang digunakan selain syarat-syarat 

dasar seperti Muslim, Mukallaf dan jujur juga yang 

menjadi pertimbagan adalah professional dengan bidang 

                                                             
86 Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016). 
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yang diperlukan contohnya akuntan, ekonomi, humas dan 

lain sebagainya, untuk bidang program sekarang masih 

sulit mencari orang yang secara keilmuan secara khusus 

di bidang pekerja sosial yang jalurnya ke arah Amil, 

sebagaimana wawancara sebagai berikut : 

 

“maka memang masalah masalah yang terkai LAZ adalah 

rekrutmen karyawan karena kadang mereka masuk kesitu 

sebagai batu lompatan saja karena memang tidak 

mempersiapkan sejak awal untuk menjadi pekerja sosial 

berbeda dengan di Mekah dimana memang ada tempa 

pendidikan khusus yang mencetak pekerja sosial ataupun 

amil.”87   

 

3) Muallaf 

Pengertian 

  Golongan ketiga yaitu muallaf, secara pengertian 

Dewan Syariah YDSF selain berdasar ayat pokoknya  

yaitu At-Taubah ayat 60 juga sejalan dengan pendapat 

dalam kajian fiqh Yusuf Qardawi seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang muallaf yaitu 

mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau 

                                                             
87 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau 

terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau 

harapan akan adannya kemanfaatan mereka dalam 

membela dan menolong kaum Muslimin. Jadi golongan 

yang berhak menerima zakat dan termasuk muallaf di 

YDSF antara lain : 

  Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya.  

  Kedua, golongan orang yang dikuartikan kelakuan 

jahatnya, dengan harapan diberi zakat dapat mencegah 

kejahatannya.  

  Ketiga, golongan yang baru masuk Islam. 

  Keempat, pemimpin ataupun tokoh masyarakat yang 

telah memeluk Islam yang jika diberi diharapkan para 

pengikutnnya dapat memeluk Islam. 

  Kelima, pemimpin dan tokoh masyarakat yang 

berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi masih 

lemah imannya, diberi zakat dengan harapan imannya 

menjadi tetap dan kuat. 

  Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dimana 

menurut beliau yang termasuk muallaf  hanyalah orang 

baru memeluk Islam, YDSF lebih kearah pengertian dan 

esensi pokok muallaf itu yaitu agar yang bersangkutan 

lebih kuat keisalamannya atau untuk menarik hatinya agar 
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memeluk Islam, sebagaimana wawancara sebagai berikut 

: 

 

“pengertian muallaf esesensi pokoknya agar yang 

bersangkutan lebih kuat keislamannya baik kaya ataupun 

miskin, untuk menarik hati kepada Islam, tidak hanya 

berupa uang juga dengan program yang hakikatnya 

menarik hati.”88 

 

Bagian Untuk Muallaf 

Seperti halnya pada ketiga golongan sebelumnya 

dimana pemberian zakat pada golongan ini juga tidak 

hanya berupa uang tapi juga berupa kemanfaatan apa yang 

dibutuhkan muallaf itu sendiri yang pada hakikatnya yang 

menerima manfaat adalah si muallaf, contohnya seperti 

program-program yang bertujuan menarik hati ataupun 

memperkuat keimanan muallaf seperti yang telah 

dilakukan YDSF adalah pembiayaan Da’i - Da’i YDSF di 

daerah Kristenisasi atau yang mayoritas nonmuslim 

seperti di daerah Donomulyo, Kalipari dan Wagir disana 

Da’i – Da’i tersebut berdakwah bahkan melakukan 

pembinaan muallaf juga gerakan-gerakan Islamisasi 

                                                             
88 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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dengan tujuan menarik dan menguatkan hati warga 

sekitarnya untuk memeluk Islam karenanya Da’i tersebut 

berhak memperoleh dana zakat dari bagian muallaf, 

walaupun si muallaf tidak menerima secara langsung dana 

zakat tersebut tapi pada hakikatnya mereka memperoleh 

manfaat berupa Ilmu dan pengetahuan mengenai Islam 

lewat perantara si Da’i, menurut Ust Ahmad Djalaluddin 

sebagai Dewan Syariah YDSF hal seperti inilah yang 

dirasa penting untuk mustahiq, sebagaimana wawancara 

berikut : 

 

“pemberian zakat haruslah lebih spesifik memenuhi 

kebutuhan si mustahiq, contohnya dai butuh pelatihan 

diberi uang pertanyannya uang tersebut dipakai pelatihan 

tidak?.”89 

 

4) Budak 

Pengertian 

  Dewan Syariah YDSF mengakui bahwa faktanya 

makna budak seperti pada zaman Nabi sekarang ini sudah 

tidak ada, mereka  memaknai golongan kelima ini yaitu 

budak kesusbstansi awalnya sendiri yaitu orang-orang 

                                                             
89 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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yang tidak memiliki kebebasan, dengan dasar surat At-

Taubah ayat 60 dan sejalan dengan kajian fiqh Yusuf 

Qardawi yang mana membebaskan budak belian artinya 

sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu 

yang mengikatnya, sebagaimana wawancara sebagai 

berikut: 

 

“yang termasuk budak adalah orang yang tidak memiliki 

kebebasan, maka untuk sekarang contohnya ialah para 

tawanan muslim yang benar-benar berjihad di jalan 

Allah, bisa juga termasuk orang yang dipenjara karena 

berselisih dan terzolimi padahal tidak bersalah akan 

tetapi masuk penjara.”90 

 

Pengembangan Makna Budak 

  Dewan Syariah YDSF mengakui bahwa perbudakan 

yang diartikan secara harfiah seperti zaman dahulu 

sudahlah tidak lagi sekarang ini akan tetapi jika diambil 

substansi pokoknya yaitu kebebasan seseorang dalam 

artian budak adalah orang yang kebebasannya terbelenggu 

atau terhalangi menurut Ust Taufik As Ahd selaku Dewan 

Syariah maka masih ada sekarang ini yang contohnya 

                                                             
90 Taufik As Ahd, wawancara, (kantor Mahad Abdurahman bin Auf. 19 Januari 2017). 
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seperti tawanan perang muslim yang benar jalan 

berjihadnya di jalan Allah kemudian tertangkap dan 

ditawan untuk diminta tebusan dan juga contoh lainnya 

orang yang dipenjara karena dizolimi padahal tidak 

bersalah baik difitnah, dijebak maupun permainan hukum 

lainnya, keduannya sama-sama tidak bisa merasakan hak 

kebebasan karenannya keduannya berhak mendapat zakat 

untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan 

mengurangi beban hidup yang menimpanya. Akan tetapi 

dalam penerapannya mempertimbangkan kesulitan dalam 

penyalurannya juga untuk memprioritaskan golongan lain 

yang lebih membutuhkan maka golongan ini 

dikesampingkan untuk memperoleh bagian. 

5) Orang Yang Berhutang 

Pengertian 

Golongan orang yang berhutang yaitu orang yang 

terjerat tanggung jawab untuk membayar tanggungan 

akibat meminjam dari orang lain atau yang biasa disebut 

gharim, Dewan Syariah YDSF mengikuti pendapat 

kebanyakan ulama dalam kajian Fiqh Yusuf Qardawi 

Sebagaimana wawancara sebagai berikut: 
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“YDSF gharim mengikuti pendapat kebanyakan ulama 

yaitu orang yang berhutang untuk keperluanya dan orang 

yang berhutang untuk mendamaikan kedua pihak”91 

 

 Pendapat tersebut mengarah pada pendapat Imam 

Malik, Syafi’i dan Ahmad dimana memaknakanya 

menjadi dua golongan yaitu : 

Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk 

kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, 

membeli pakaian, mengobati orang sakit, mengganti 

barang orang lain yang dirusakkannya dan lain 

sebagainya, golongan ini diberi zakat untuk membayar 

utangnya dengan beberapa syarat: 

a. Hendaknya ia mempunyai kesulitan atau 

kekurangan harta untuk dapat membayar 

utangnya. 

b. Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk 

melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu 

urusan yang diperbolehkan. 

c. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu atau 

sesegera mungkin tidak diluar jangka waktunya. 

                                                             
91Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016) 
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Kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan 

dua golongan yang bersengketa, misalnya orang yang 

menengahi antara dua kelompok besar yang sedang 

bertikai karena pertentangan memperebutkan harta 

kemudian merelakan dirinya untuk mengganti harta yang 

dipertentangkan itu agar api permusuhan padam maka dia 

berhak dibantu dari dana zakat mengingat niat baiknya. 

Perihal nominal yang diberikan disesuaikan dengan 

yang dibutuhkan Mustahiq untuk cukup melunasi 

hutangnya. 

Dalam mengatasi masalah gharimin ini yang 

diutamakan YDSF juga adalah bagaimana cara memotong 

jalur hutang itu sendiri salah satu cara dan wacana yang 

telah direncanakan YDSF adalah dengan mendirikan 

Koperasi Syariah sehingga tidak hanya menolong orang 

yang terjerat hutang secara sporadis yang nantinya hanya 

akan menjadi tempat pelarian orang yang terjerat hutang, 

akan tetapi mengatasi akar masalahnya seperti riba 

ataupun jeratan lintah darat. 

6) Sabilillah 

Pengertian 

  Golongan sabilillah atau golongan yang berperang 

dijalan Allah SWT dalam definisinya memiliki banyak 
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penafsiran oleh para ulama seperti yang dibahas di bab 

sebelumnya, Dewan Syariah YDSF sendiri mengacu pada 

kajian fiqh Yusuf Qardawi yang mengartikan tidak terlalu 

luas juga tidak terlalu menyempitkan tentang sabilillah itu 

sendiri, sebagaimana wawancara sebagai berikut : 

 

“sabilillah sendiri mengacu pada Qardawi yang 

memaknakan lebih luas tidak hanya perang, karena jihad 

itu luas dalam konteks pendidikan, dakwah dan lain 

sebagainya, tetapi dalam aplikasinya tidak semua 

lembaga pendidikan atau masjid masuk sabilillah 

tergantung kondisi lingkungan dan sekitarnya.”92  

 

Sebagaimana wawancara diatas terdapat aspek 

ataupun kondisi yang menyebabkan seseorang dapat 

masuk atau tergolong dalam mustahiq sabilillah ini yaitu 

aspek berjuang, membela dan menegakkan kalimat Islam 

di muka bumi. Jadi Jihad tidak hanya bisa dilakukan 

dalam perang tetapi kadangkala jihad itu didalam bidang 

pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dengan 

syarat utama pada semuanya itu yaitu terdapat perjuangan 

membela nama Islam disana, contohnya mendirikan 

                                                             
92 Ahmad Djalaluddin, wawancara (Kantor Prodi Ekonomi Syariah UIN 31 Januari 2017). 
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Masjid, mendirikan Masjid boleh diberi zakat apabila 

masuk kondisi sabilillah kondisi tersebut seperti 

mendirikan Masjid ditengah daerah kristenisasi ataupun 

mendirikan Masjid di daerah konflik seperti di Palestina, 

Syria dimana semua itu tidak mudah dan terdapat 

perjuangan yang luhur dan tulus untuk menegakkan nama 

Islam  sama hal nya dengan Rumah Sakit, Koperasi 

Syariah, Sekolah asalkan termasuk dalam kondisi 

sabilillah itu maka berhak dibantu dana zakat contoh 

lainya seperti aksi 2 Desember 2016 kemarin dimana 

mereka berjuang melalui perjalanan jauh untuk membela 

nama Islam menurut Ust Ahmad Djalaluddin perjuangan 

mereka inilah yang berhak dibantu dan diapresiasi. 

Jadi titik berat pemaknaanya ada pada perjuangannya 

yaitu perjuangan membela dan menegakkan Islam, 

perjuangan ini timbul apabila menemui hambatan ataupun 

kesulitan dari kondisi atau keadaan yang menyulitkan 

meneggakan Islam dengan kata lain jika kondisi 

memudahkan dan kondusif serta tidak ditemui 

permasalahan berarti maka tidak termasuk dalam 

golongan ini.  
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7) Ibnu sabil.  

Pengertian 

  Dewan Syariah YDSF mengambil pengertian Ibnu 

Sabil sebagaimana jelasnya makna Ibnu Sabil tersebut 

yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan 

yang kehabisan bekal atau orang yang sedang dalam 

perjalanan dan terhambat akibat kekurangan dana untuk 

melanjutkan perjalanannya, yang berhak untuk 

mendapatkan zakat dengan syarat dia memang benar 

dalam keadaan membutuhkan atau dalam kesulitan 

sehingga terhalang untuk sampai tujuannya dan 

perjalanannya bertujuan benar bukan untuk maksiat, dana 

yang diberikan mengikuti pendapat fiqh dimana untuk 

perjalanan pergi saja bukan untuk pulang pergi ataupun 

menetap seperti pendapat lainnya karena dirasa untuk 

zaman sekarang lebih cocok pendapat tersebut mengingat 

di tempat tujuannya pastinya yang bersangkutan 

mempunyai teman ataupun sanak famili yang bisa 

menolongnnya, walaupun beberapa ulama berpendapat 

golongan ini sudah tidak ada lagi akan tetapi YDSF lebih 

ke arah pendapat Yusuf Qardawi dimana golongan ini 
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masihlah ada walaupun dalam kenyataannya sulit dan 

jarang ditemui.93 

YDSF mengakui golongan ini berhak menerima 

zakat akan tetapi tidak diberi bagiannya karena terdapat 

beberapa masalah setelah sebelumnya golongan ini diberi 

zakat. Kembali kepada sistem YDSF sendiri yang 

memperbolehkan mengesampingkan satu golongan 

penerima zakat dikarenakan keadaan dan urgensitas, ini 

juga yang diterapkan pada golongan yang terakhir ini 

yaitu ibnu sabil atau musafir yang dalam perjalanan dan 

terhambat karena faktor ekonomi, sebagaimana hasil 

wawancara sebagai berikut: 

 

“musafir di YDSF tidak diberi, tetap diakui akan tetapi 

tidak diberi karena masalahnya banyak dan sudah sering 

ada yang memanfaatkan dana ibnu sabil itu untuk 

mencari-cari utnuk keuntungan pribadinya.”94 

 

  Keputusan ini diambil dikarenakan pengalaman 

YDSF yang sebelumnya pernah menerima dan membantu 

golongan ini dimana yang bersangkutan diberi dana untuk 

                                                             
93 Taufik As Ahd, wawancara, (kantor Mahad Abdurahman bin Auf. 19 Januari 2017). 
94Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016) 
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perjalanannya pulang akan tetapi malah disalahgunakan 

dana yang diberikan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab, dana yang seharusnya membantu orang tersebut 

untuk sampai ke tempat yang ingin dia tuju akan tetapi 

faktanya setelah di survei dan diselidiki tim YDSF pihak 

yang bersangkutan tidak pernah sampai ke tempat tersebut 

atau alamat yang diberikan ternyata fiktif sedang dana 

sudah diberikan, dan hal inipun tidak hanya terjadi di 

YDSF saja tetapi juga di Lazis-Lazis lain di Kota Malang. 

b. Penerapan Mutahiq Zakat Lazis YDSF Kota Malang 

Jika di subbab sebelumnya membahas tentang 

bagaimana Dewan Syariah YDSF dalam memaknakan 

definisi para Mustahiq zakat maka di subbab ini akan 

membahas bagaimana implementasi penerapan makna secara 

empiris Mustahiq zakat oleh Dewan Syariah YDSF 

dilapangan. 

Dalam Penerapan atau Implementasi dilapangan 

jumlah dana zakat yang terkumpul relativ kecil dibandingkan 

dengan jumlah mustahiq yang banyak sehingga dalam sistem 

pembagian zakatnya menggunakan skala prioritas dimana 

yang ada yang lebih membutuhkan yang diutamakan 

karenanya tidak semua golongan mustahiq memperoleh 

bagian zakat, golongan fakir dan miskin menjadi golongan 
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yang diprioritaskan dan paling banyak menerima bagian 

zakat disusul amil dan gharim golongan lain seperti muallaf, 

sabilillah, budak dan ibnu sabil tidak memperoleh bagian, 

golongan fakir dan miskin menjadi prioritas utama distribusi 

zakat YDSF Malang dikarenakan golongan inilah yang 

jumlahnya terbanyak dan sering ditemukan karena memang 

rantai kemiskinan masihlah menjadi masalah utama negeri 

ini yang bila tidak putus maka akan menjadi akar 

permasalahan lain, hal inilah yang secara urgensitas menjadi 

pertimbangan YDSF dimana musuh utama zaman ini adalah 

kemiskinan itu sendiri 

Golongan yang tidak memperoleh bagian bukan 

berarti tidak ada, kebijakan yang mengatur golongan tersebut 

ada akan tetapi tidak diberi dikarenakan beberapa faktor 

antara lain. 

Pertama, pengoptimalan dana infaq sebagai 

pengganti dana zakat contohnya pada golongan muallaf dan 

tambahan dana operasional amil. 

Kedua, jumlah zakat yang sedikit dibandingkan 

dengan jumlah mustahiq yang banyak sehingga 

memprioritaskan golongan lain di YDSF golongan fakir dan 

miskinlah yang diprioritaskan. 
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Ketiga, sulitnya menemukan orang yang termasuk 

golongan tersebut kalaupun ada membutuhkan dana yang 

besar seperti golongan budak dan sabilillah.  

Keempat, sering terjadinya penyalahgunaan dana 

yang diberikan seperti pada golongan ibnu sabil. 

Agar lebih mudah dalam memahaminya akan dibahas 

satu persatu dalam beberapa subbab pergolongan dan tabel 

jumlah mustahiq dibawah ini. 

1) Fakir dan Miskin 

Ketika pendapatan seseorang itu belum 

mencukupi kebutuhan pokoknya maka orang tersebut 

termasuk dalam kedua golongan ini, dalam prakteknya 

tidak dibedakan fakir dan miskin karena dalam 

prakteknya agak sulit membedakannya, sebagaimana 

wawancara sebagai berikut: 

 

”dalam prakteknya agak sulit membedakan hanya yang 

dipraktekkan dilapangan secara biodata dan keterangan 

dari setempat apakah yang bersangkutan termasuk fakir 

atau miskin.” 

 

 Golongan fakir dan miskin di YDSF Kota 

Malang memiliki jumlah Mustahiq  terbanyak jika 
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dibandingkan golongan lainnya yang jumlahnya di tahun 

2016 mencapai 90% dari keseluruhan jumlah Mustahiq 

sehingga golongan ini menjadi golongan yang 

diprioritaskan mendapat dana zakat. Di YDSF Malang 

hingga tahun 2017 sendiri kebanyakan jumlah 

Mustahiqnya atau hampir semua Mustahiqnya berasal 

dari golongan fakir dan miskin 

Keadaan ini memang tidak terlepas dari keadaan 

ekonomi Kota Malang bahkan Negara Indonesia sendiri 

yang masih belum bisa terlepas dari rantai kemiskinan. 

Dalam penyaluran dana zakatnya tidak diberikan secara 

sporadis melainkan harus melewati beberapa survei 

sehingga tepat sasaran, waktu pelaksanaan surveinya 

tidak tentu sesuai pengajuan ataupun bisa secara 

langsung waktu survei lapangan, dalam survei yang 

diutamakan adalah ketaatan orang tersebut dalam 

beragama dan tingkat kebutuhan orang tersebut dalam 

memenuhi kebutuhannya yang tidak untuk maksiat. 

Terdapat dua jalur survei untuk distribusi dan 

penyalurannya secara umum antara lain : 
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Pertama, jalur survei yang dilakukan oleh tim 

YDSF sendiri dimana YDSF secara aktif mencari, 

menelusuri serta melacak sehingga mengetahui ada yang 

membutuhkan dan termasuk kriteria survei. Prosesnya 

info mengenai calon Mustahiq didapat bisa dari rekan 

donatur atau mungkin bagian penyaluran sendiri 

maupun masayrakat umum yang melaporkan yang 

kemudian di survei dengan mengisi form survei yang 

mengedepankan pertimbangan segi kemanusiaan dan 

ketaatan beragamanya, setelah dirasa berhak menerima 

dan yang bersangkutan bersedia untuk diberi dana zakat 

langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data-data 

dimana yang bersangkutan dimintai syarat-syarat seperti 

halnya yang akan diterangkan di jalur kedua. 

Kedua, adanya pengajuan dari pihak yang 

berkebutuhan memperoleh zakat atau pun dari pihak 

ketiga yang mengetahui bahwa ada orang yang masuk 

kriteria penerima zakat sehingga membuka jalur tim 

YDSF untuk melakukan survei terlebih dahulu, 

pengajuan tersebut harus melewati beberapa mekanisme 

yang mempunyai syarat-syarat untuk dipenuhi,syarat ini 

syarat yang sama untuk jalur yang pertama antara lain : 

 a) Foto copy KTP 
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 b) Foto copy KK 

 c) Rincian biaya yang dibutuhkan 

 d) Surat otentik tagihan contohnya seperti  

- Pendidikan : Tanggungan biaya dari pihak sekolah 

- Modal : Rinician kebutuhan modal 

- SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari 

RT, RW 

e) Syarat pelengkap untuk pertimbangan biasanya 

berupa surat keterangan takmir masjid dekat 

wilayah yang bersangkutan yang menyatakan bila 

laki-laki sholat berjamaah dalam sholat wajibnya 

untuk laki-laki, bila perempuan yang 

dimintaketerangan adalah tentang suaminya apakah 

sholat di berjamaah di Masjid atau tidak  melalui 

keterangan takmir Masjid setempat, alasan ini 

merujuk pada Al-Baqarah ayat 273 dimana 

diperintahkan untuk bersedekah kepada orang-

orang yang terikat di jalan Allah yang intinya terikat 

secara umum untuk kegiatan keagamaan dimana 

orang tersebut harus menjaga ifah untuk tidak 

meminta-minta itu yang di utamakan setidaknya 
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yang diharapkan penerima zakat tersebut adalah 

orang yang dekat dengan agama. 95 

Survei ini selain untuk mempermudah dan tepat 

sasaran juga sebagai filter yang efektif karena faktanya 

banyak orang yang secara ketaatan beragamanya lemah 

atau kurang seperti jarang bahkan tidak pernah sholat 

tetapi bila ada dana zakat sering ingin menerima dan 

mengajukan sehingga ketika diminta syarat tersebut 

banyak yang mulai mundur, selain sebagai bentuk 

amalan surat Al-Baqarah ayat 273 tindakan ini juga 

sebagai ikhtiar YDSF untuk lebih tepat sasaran dalam 

penyalurannya dan sebagai media dakwah untuk 

mengajak saudara-saudara muslim agar giat beribadah 

karena sudah menjadi misi YDSF agar setiap 

gerakannya menjadi jalan dakwah, sebagaimana 

wawancara sebagai berikut: 

 

“merujuk pada Al-Baqarah ayat 273 dperintahkan untuk 

bersedekah pada orang-orang yang terikat di jalan 

Allah SWT, yang intinya terikatt secara umum untuk 

kegiatan keagamaan dimana orang tersebut harus 

menjaga ifah untuk tidak meminta-minta itu yang 

                                                             
95Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016). 
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diutamakan, setidaknya yang diharapkan penerima 

zakat tersebut adalah orang yang dekat dengan 

agama.”96  

 

Pemberian zakatnya sendiri terbagi dua cara 

yaitu secara konsumtif dan produktif, konsumtif yaitu 

pemberian uang secara langsung konsumtif sendiri 

terbagi lagi menjadi dua yaitu konsumtif secara 

tradisional dimana uang diberikan secara langsung dan 

konsumtif kreatif dimana zakat diberikan untuk 

memberi manfaat lebih sebagaimana penjelasan pada 

poin pertama seperti contohnya untuk beasiswa, 

pembinaan skill dan lain sebagainya, sedangkan yang 

dimaksud produktif yaitu pemberian zakat dalam 

pendayagunaan atau bentuk usaha yang produktif seperti 

modal usaha, gerobak, kelompok usaha dan lain 

sebagainya yang mana diharapkan si mustahiq bisa 

mengembangkan usahanya secara mandiri 

Perihal jumlah dana yang diberi baik konsumtif 

tradisional maupun kreatif, kembali kepada peraturan 

YDSF dimana jumlahnya tergantung pertimbangan 

situasi dan kondisi jumlah dana zakat yang masuk dan 

                                                             
96Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 20 Desember 2016). 
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jumlah Mustahiq juga keadaan Mustahiqnya yang 

didapat dari hasil survei yang telah dilakukan dengan 

mengutamakan pertimbangan segi kemanusiaan dan 

tingkat kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya, 

dengan tujuan mencukupi untuk kebutuhannya selama 

satu tahun yang jangka waktu pemberiannya bersifat 

dinamis bisa perbulan, persemesteran ataupun pertahun 

tergantung program untuk mustahiq, bila konsumtif 

tradisional diberikan untuk biaya hidup secara langsung 

setiap bulan, sebagaimana wawancara sebagai berikut: 

 

“untuk yang biaya hidup kita berikan bulanan dengan 

evaluasi tiap tahun, apakah nominal yang diberikan 

berikan tetap, nambah atau berkurang, dengan 

memperhatikan tingkat kebutuhan, kondisi ekonomi dan 

keIslaman Mustahiq.”97 

 

Sedangkan konsumtif kreatif sesuai programnya 

beberapa contoh yang sudah dilakukan YDSF antara lain 

untuk beasiswa murid tidak mampu yang diberikan 

secara persemester sebagai bentuk pembayaran biaya 

spp murid tersebut, pembinaan Al-Quran dengan peserta 

                                                             
97 Edi Wibowo, wawancara, (via telekomunikasi 05 Febuari 2016). 
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Mustahiq dan pengajarnya juga dari golongan Mustahiq 

yang dibantu dan dibiayai dari dana zakat, pembinaan 

ruqyah dan pembekalan keagamaan untuk golongan 

fakir dan miskin  dan lain sebagainya dan lain 

sebagainya. 

Pembagian dana produktif untuk Mustahiq dari 

golongan fakir dan miskin berupa modal, ini terkait 

dengan istilah “berilah pancing jangan beri umpan” 

walaupun begitu tidak serta merta diberi Mustahiq diberi 

modal, harus kembali melihat kondisi si Mustahiq 

melalui survei apakah dia sanggup mengembangkan 

modal yang diberikan sehingga menjadi usaha yang 

produktif atau tidak, selain itu juga mempertimbangkan 

jumlah dana yang masuk dan tingkat kebutuhan 

Mustahiq semakin membutuhkan maka semakin diberi 

banyak contohnya yang sudah pernah terjadi salah 

seorang muallaf  yang baru masuk Islam dalam 

keluarganya yang nonislam sehingga dia diusir dan 

terpuruk dalam kedaaan miskin diberi modal YDSF 

untuk berjualan HP jadul hingga sekarang dia bisa 

mengontrak rumah sendiri, contoh lainnya juga seperti 

pembinaan kelompok tani oleh YDSF yang 

beranggotakan 25 orang di daerah Wagir Malang yang 
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selain dibina juga diberi modal 1 ekor kambing untuk 

dikembangkan.  

2) Amil Zakat 

Dana zakat bagian amil digunakan untuk 

keperluan YDSF sendiri yang dalam pengurusannya 

dikelola dan diurus oleh bagian keuangan YDSF, yang 

tetap beracuan dengan aturan dari Kemenag yaitu harus 

dikeluarkan dahulu 1/8 atau 12,5% untuk kegiatan 

operasinal amil dan menunjang kesejahteraan karyawan, 

selain dari bagian dana zakat untuk biaya operasional 

juga ditunjang dari dana infak yang terkumpul selama 

setahun dengan batasan maksimal 19% dari keseluruhan 

dana infak yang terkumpul, dengan rincian pembagian 

dana infak 75% untuk disalurkan (lingkup kerja YDSF 

sebagai penyalur infak), 19% untuk biaya operasional 

yang termasuk gaji karyawan dan kebutuhan-kebutuhan 

kantor dan sisanya 6% untuk kebutuhan kantor.Untuk 

tahun 2016 sendiri masih diambil 17% dari dana infak 

yang terkumpul untuk operasional, walaupun dalam 

prakteknya demi menunjang mustahiq lain yang lebih 

membutuhkan dan mengingat dana zakat yang tidak 

cukup besar, maka untuk dana operasional sebagian 

besar ditopang dari dana infaq dan dana lain. 



103 
 

YDSF selalu berusaha menunjang kesejahtaraan 

karyawannya yang bersumber salah satunya diambil dari 

dana zakat bagian Mustahiq, contohnya yang pernah 

tersalurkan untuk membantu karyawan yaitu ketika 

karyawan YDSF terkena musibah diberi dana Mustahiq 

akan tetapi mengingat satu orang tidak bisa menjadi 2 

golongan Mustahiq sekaligus dalam kasus ini menjadi 

golongan amil dan golongan miskin juga karena yang 

bersangkutan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan dalam kekurangan uang maka karyawan tersebut 

dimasukkan kedalam golongan Mustahiq miskin, contoh 

lain bentuk penyaluran zakat untuk kesejahteraan 

karyawan adalah untuk memenuhi pembiayaan BPJS 

karyawan yang belum memiliki BPJS mandiri yang 

sifatnya menolong karyawan yang dalam kesulitan 

masalah BPJS sedangkan yang sudah punya BPJS 

mandiri tidak diberi.  

Diperbolehkan karyawan YDSF selain menjadi 

amil sekaligus menjadi Muzakki, akan tetapi tidak ada 

kewajiban atau peraturan mengikat mengenai kewajiban 

mengeluarkan zakat untuk karyawan YDSF, ini terkait 

ketidaksetujuan Pak Edi Wibowo mengenai pemotongan 
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gaji karyawan untuk langsung disalurkan zakat, 

sebagaimana wawancara sebagai berikut: 

 

“jika dari dana gaji dipotong langsung untuk zakat 

berarti kita dholim harus ada kerelaan dari yang 

bersangkuan.”98 

 

Terkait jumlah dana bagian amil sendiri oleh 

YDSF kembali mempertimbangkan kondisi yang 

bersangkutan sehingga tidak tentu, contohnya digunakan 

untuk keperluan pembiayaan BPJS mandiri bagi yang 

tidak memiliki atau dalam kesulitan maka dirasa tidak 

terlalu besar mengingat tidak banyak karyawan YDSF 

Malang yang belum memiliki BPJS mandiri, sedangkan 

yang digunakan untuk membantu karyawan apabila ada 

yang terkena musibah disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhannya, selain itu dana zakat juga diperbolehkan 

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan maupun program 

lain yang manfaatnya secara hakikatnya diterima 

amil/karyawan sebagai Mustahiq seperti pembinaan 

ataupun pelatihan walaupun dalam faktanya kegiatan-

kegiatan tersebut kebanyakan menggunakan dana yang 

                                                             
98Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 20 Desember 2016). 
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bersumber dari dana infaq mengingat jumlah zakat yang 

tidak terlalu banyak. 

3) Muallaf 

Sebagaimana disebutkan dalam bab pemaknaan, 

dimana pemaknaan mualaf sendiri dalam 

pengembangannya pemberiannya tidak hanya berupa 

uang tapi juga berupa kemanfaatan apa yang dibutuhkan 

muallaf itu sendiri yang pada hakikatnya yang menerima 

manfaat adalah si muallaf, contohnya yang telah 

dilakukan YDSF adalah pembiayaan Da’i - Da’i YDSF 

di daerah kristenisasi atau yang mayoritas nonmuslim 

seperti di daerah Donomulyo, Kalipari dan Wagir 

dengan tujuan menarik dan menguatkan hati warga 

sekitarnya untuk memeluk Islam jangkauanya kearah 

pengabdian dakwah dan pembinaan muallaf yang 

dikerjakan secara komunal atau perkelompok bukan 

personal atau satu persatu, bahkan hingga pernah 

mengundang mantan pendeta yang telah menjadi 

muallaf untuk pembinaan selama 2 hari di wilayah 

Donomulyo, karenanya Da’i tersebut berhak 

memperoleh dana zakat dari bagian muallaf, walaupun 

si muallaf tidak menerima secara langsung dana zakat 

tersebut tapi pada hakikatnya mereka memperoleh 
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manfaat berupa Ilmu dan pengetahuan mengenai Islam 

lewat perantara Da’i tersebut, program ini terus berjalan 

secara kontinu hingga sekarang pada tahun 2015 

pembiayaan Da’i dari diperoleh dari dana zakat tapi 

untuk 2016 hingga sekarang para Da’i dibiayai dan 

didukung dari dana Infaq aturan baru ini 

mempertimbangkan selain karena jumlah dana zakat 

yang terbatas juga karena skala prioritas YDSF dimana 

memang jumlah mustahiq lain yang perlu didahulukan 

dari dana zakat cukup banyak, perubahan sumber dana 

ini tidak lantas merubah kinerja maupun membatasi Da’i 

dana infaq tetap dapat menyokong Da’i selayaknya dana 

zakat yang diberikan sebelumnya. 

Contoh lain dana zakat yang pernah disalurkan 

YDSF untuk muallaf ialah zakat yang diberikan pada 

orang yang statusnya baru masuk Islam akan tetapi 

mengingat dan mempertimbangkan keadaan ekonomi 

orang tersebut Dewan Syariah YDSF Kota Malang 

memasukkanya dalam golongan miskin, beliau seorang 

muallaf yang usianya sudah cukup berumur berasal dari 

keturunan Manado yang background keluarganya 

nonmuslim karena beliau memutuskan menjadi muallaf 

membuat beliau diusir dari keluarganya hingga jatuh 
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miskin  yang kemudian dibantu YDSF dengan 

memberikan modal beliau untuk berwirausaha hingga 

akhirnya beliau bisa hidup lebih baik bahkan bisa 

menghuni rumah kontrakan dengan hasil uang sendiri 

dengan berjualan Handphone classic atau jadul di pasar 

Malang.99 

Untuk kedepannya ada wacana YDSF untuk 

bersinergi dengan lembaga-lembaga pembina muallaf 

lain dengan harapan YDSF dan para Da’inya bisa lebih 

mengembangkan sayapnya lebih luas dan intensif lagi di 

bidang pembinaan muallaf. 

 

4) Budak 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya dimana yang dimaksud budak adalah orang 

yang tidak memiliki kebebasan ataupun terbelenggu 

kebebasannya yang contohnya seperti tawanan perang 

muslim yang benar jalan berjihadnya di jalan Allah 

kemudian tertangkap dan ditawan untuk diminta tebusan 

dan juga contoh lainnya orang yang dipenjara karena 

                                                             
99Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 20 Desember 2016) 
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dizolimi padahal tidak bersalah baik difitnah, dijebak 

maupun permainan hukum lainnya.100  

Dalam Implementasinya belum pernah sekalipun 

dana zakat tersalurkan untuk golongan ini khususnya 

YDSF di Kota Malang, karena memang dirasa sulit 

untuk mencari maupun menyalurkan kepada golongan 

budak seperti dua contoh diatas mengingat dewasa ini 

konflik seperti perang merupakan permasalahan yang 

sensitif yang seringnya melibatkan berbagai kepentingan 

yang menyangkut keamanan suatu negara termasuk 

permasalahan seperti tawanan perang ataupun orang 

yang ditawan pihak tertentu merupakan kewajiban 

negara untuk menyelesaikannya karena menyangkut 

kewajiban negara menjamin kehidupan setiap rakyatnya, 

sama halnya dengan orang yang masuk penjara karena 

terzolimi masih dirasa sulit untuk menemukannya selain 

itu sudah banyka Lembaga Bantuan Hukum yang 

bergerak dibidang ini membuat YDSF belum menggarap 

sektor ini secara optimal untuk lebih bisa membantu 

golongan lain secara maksimal.   

Kembali ke sistem pembagian zakat YDSF 

dimana boleh mengambil beberapa asnaf saja bila secara 

                                                             
100 Taufik As Ahd, wawancara, (kantor Mahad Abdurahman bin Auf. 19 Januari 2017). 
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urgensitas lebih dibutuhkan maka golongan ini tidak 

diberi bagian  mempertimbangkan kesulitan dalam 

menemukan dan menyalurkannya juga 

mempertimbangkan kondisi dana zakat dan golongan 

lain yang jumlahnya lebih banyak dan lebih 

membutuhkan, jika pun ada masalah kontemporer 

ataupun kasus yang terkait dengan golongan budak atau 

bersinggungan dengan budak dan membutuhkan 

pandangan syar’inya maka akan diserahkan dan 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Syariah 

YDSF untuk kemudian diambil keputusan hukumnya 

sebagai pengontrol termasuk juga jika ada khilafiyah 

atau perbedaan pendapat, walaupun memang faktanya di 

lapangan sampai saat ini belum pernah ada.101 

5) Orang yang Berhutang 

Golongan orang yang berhutang atau yang biasa 

disebut gharim dalam realitasnya memang masih 

relevan dan walau tidak sebanyak golongan fakir dan 

miskin, dan kebanyakan dari kedua golongan orang yang 

berhutang yaitu berhutang untuk dirinya sendiri dan 

berhutang untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai, 

kategori pertamalah yang ditemui dalam realitasnya 

                                                             
101Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016) 



110 
 

dilapangan ditahun 2016 sendiri cuman terdapat 3 orang 

sedangkan golongan yang kedua sampai sekarang masih 

belum ada, hal ini kembali karena mengingat jumlah 

dana yang terbatas dan skala prioritas yang digunakan 

YDSF terkait jumlah Mustahiq lain. 

Orang yang mengajukan untuk memenuhi 

hutang kebutuhan pribadinya kebanyakan terjerat riba 

mulai dari riba bank bahkan hingga rentenir dengan 

alasan berhutang yang bermacam-macam yang intinya 

dalam kedaan terdesak hingga tidak pilihan lain selain 

berhutang, tidak banyak juga yang karena kedaan 

ekonominya sangat kritis dan keadaan ekonomi yang 

begitu mendesak seperti tidak mampu untuk 

menyekolahkan anaknya bahkan tidak mampu untuk 

makan memaksannya untuk berhutang. 

Dalam menolong golongan orang yang 

berhutang ini dengan cara YDSF melakukan survei 

terlebih dahulu dari proposal dana yang daijukan 

Mustahiq maupun Mustahiq yang ditemukan sendiri 

oleh tim YDSF dimana selain mengutamakan 

pertimbangan rasa kemanusiaan juga ketaatan 

beragamnya yang bersangkutan seperti halnya survei 

pada golongan fakir dan miskin syarat tambahan berupa 
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ketaatan beragama ini dirasa perlu karena dalam 

prakteknya seringkali orang datang meminta dana saat 

dimintai syarat ini orang tersebut mundur dan tidak jadi 

mengajukan jadi agar dana zakat yang diberikan tidak 

hanya sebagai pelarian tapi dapat menolong muslim taat 

yang benar membutuhkan, ditambah syarat-syarat pokok 

kriteria hutang yang telah disebutkan pada bab 

pemaknaan juga haruslah terpenuhi, kemudian dana 

zakat disalurkan langsung kepada Mustahiq yang telah 

lulus survei dan memenuhi syarat, perihal nominal yang 

diberikan disesuaikan dengan kebutuhan Mustahiq tidak 

kekurangan juga tidak berlebihan, untuk menghindari 

penyalahgunaan dana si mustahiq ataupun yang 

bersangkutan akan dimintai konfirmasi berupa saksi 

maupun pernyataan yang menyatakan bahwa hutang 

tersebut benar tertujunnya.  

Selain dengan cara pemberian dana langsung 

YDSF dalam upayanya membantu orang yang berhutang 

supaya tidak terjerat lagi yaitu dengan cara memotong 

akar rantai hutang itu sendiri dengan memerangi riba 

salah satu wacana yang telah disusun adalah dengan 

membuat koperasi Syariah dengan tujuan didirikannya 

untuk mengganti riba dengan kegiatan ekonomi yang 



112 
 

lebih syar’i sesuai ketentuan Islam karena memang 

realitasnya riba masih menjadi musuh besar masyarakat 

msulim contohnya seperti di daerah Wagir Malang 

dimana masih banyak warganya yang terjerat riba seperti 

aktivitas “bank reboan” di pasar yang lama kelamaan 

menjadi kebiasaan dan melekat di masyarakat, dengan 

didirikanya Koperasi Syariah ini diharapkan mengurangi 

jumlah penghutang karena memang jika hanya 

memberikan dana secara sporadis kepada orang yang 

berhutang dirasa kurang efektif oleh YDSF dana malah 

yang ditakutkan akan hanya akan menjadi tempat 

pelarian orang-orang yang terjerat hutang. 102 

6) Sabilillah 

Golongan sabilillah dimana pemaknaanya oleh 

YDSF diambil esensi pokoknya yang kembali ke makna 

perjuangannya atau perjuangan dalam membela nama 

Islam sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi yang tidak 

memaknakan sempit maupun terlalu luas tentang 

golongan ini jadi tidak hanya bersifat perang seperti 

makna aslinya juga bisa termasuk bidang-bidang lain 

asalkan terdapat esensi pokoknya yaitu berjuang 

menegakkan Islam, kebijakan untuk mengeluarkan dana 

                                                             
102Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016) 
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pada sabilillah ini ada akan tetapi sampai saat ini belum 

dikeluarkan dana yang disalurkan untuk golongan ini 

selain karena jarang ditemui juga mengingat sistem 

pembagian zakat YDSF yang menggunakan skala 

prioritas terkait jumlah zakat yang terbilang kecil 

sedangkan jumlah mustahiq yang terbilang banyak dan 

perlu diprioritaskan. 

Terkait perang atau konflik yang melibatkan 

umat Muslim yang masih memanas di berbagai belahan 

dunia seperti di Allepo Syria, Gaza Palestina ataupun 

Rohingnya di Filipina walaupun YDSF tidak 

memasukkanya kedalam golongan zakat akan tetapi 

YDSF tetap mengalokasikan dana untuk korban-

korbannya dari dana infak bukan dari zakat karena selain 

jumlah zakat yang kecil juga karena lebih memudahkan 

untuk mengumpulkan dananya dari dana infaq 

mengingat lebih terprogram secara tersendiri yang 

khusus untuk korban perang juga karena batas waktunya 

yang tidak terikat, alasan kenapa hanya untuk korbanya 

bukan untuk membantu para mujahiddinnya karena jika 

target dana itu untuk biaya perang mujahidin muslim itu 

telalu riskan dan sulit untuk disalurkan karena memang 

setiap dana yang keluar dewasa ini selalu diawasi oleh 



114 
 

Badan Pemeriksa Keuangan Negara dimana Negara 

mengantisipasi keluarnya dana untuk pihak yang salah 

juga menyangkut hukum Internasional yang ditakutkan 

malah menambah konflik akibat campur tangan pihak 

luar, sebagaimana wawancara sebagai berikut: 

 

“YDSF ada penggalangan dana akan tetapi dari dana 

infak menggalang dana khusus dananya untuk 

korbannya. Tidak diberi ke Mujahidinnya karena riskan 

dan diawasi Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.”103 

 

7) Musafir atau Ibnu sabil 

Golongan Ibnu sabil ini di YDSF diakui sebagi 

Mustahiq akan tetapi tidak diberi bagian dana zakatnya 

dikarenakan sebelumnya pernah diberi akan tetapi 

setelah itu banyak masalah yang muncul, dana yang 

diberikan malah banyak digunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab contohnya seperti orang datang 

ke YDSF untuk mengajukan dana dengan alasan 

digunakan untuk pulang atau kealamat tertentu akan 

tetapi kehabisan dana ditengah perjalanan kemudian 

setelah diberi dana dan diminta konfirmasi apabila telah 

                                                             
103Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 20 Desember 2016). 
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sampai ditujuanya sama sekali tidak ada konfirmasi 

bahkan setelah ditelusuri ternyata alamat itu tidak pernah 

ada atau si bersangkutan tidak pernah sampai 

ditujuannya, ada juga motif lainnya seperti kecopetan 

dan tidak punya biaya pulang, juga motif dengan 

membawa sertifikat syahadat dan kembali mengaku 

kehabisan dana untuk pulang yang semuanya tidak bisa 

dipertanggung jawabkan kebenarannya, kasus-kasus ini 

sudah dilakukan sekitar 20 orang. Ini tidak hanya terjadi 

di YDSF Kota Malang tapi juga di Lazis-Lazis diseluruh 

Kota Malang dengan motif yang sejenis. Hingga 

akhirnya Dewan YDSF kota Malang memutuskan untuk 

saat ini tidak memberi bagian zakat pada golongan ini.104  

                                                             
104Edi Wibowo, wawancara, (Kantor YDSF 30 November 2016). 
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8) Tabel Data Mustahiq Zakat Harta YDSF Tahun 2015-

2016 

Berdasarkan wawancara dengan Pak Edi Wibowo 3 Januari 

2017 

1. Tahun 2015 

No Program Dana Penyaluran Golongan 

Mustahiq 

Jumlah 

1 Pendidikan Rp.418.468.500,00  
Miskin 

 

 
783 

2 Sosial Rp.164.535.908,00 

3 Da’i Berdaya Rp. 

191.914.750,00 

Muallaf 562 

 Total Rp. 

774.919.158,00 

 1345 

 

*Catatan 

Tahun 2015 Da’i memperoleh dana zakat muallaf sebelum di tahun 2016 

memperoleh dari dana infaq. 

2. Tahun 2016 

No Program Dana 
Penyaluran 

Golongan 
Mustahiq 

Jumlah 

1 Pendidikan Rp. 
346.625.000,00 

Miskin 
 

370 

2 Sosial Rp. 240. 
225.000,00 

Fakir 3 

Miskin 
 

104 

Gharim 2 

3 Dakwah Rp. 
66.000.000,00 

Miskin 
 

- 

4 Amil (BPJS) Rp. 
38.315.507,00 

Amil 20 

 Total Rp. 
691.165.507,00 

 499 
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*Catatan 

 Golongan Fakir ditemukan 3 orang dalam pencatatan biodata dan 

keperluan administrasi. 

 Untuk Program Dakwah digunakan untuk program belajar 

mengajar Al-Quran yang pengajar dan muridnya termasuk kedalam 

golongan miskin, dikarenakan jumlah partisipan yang tidak pasti dan 

berubah-ubah sehingga tidak bisa terdata pasti jumlah Mustahiqnya. 
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